
          Anexa nr. ___  
        La contractul colectiv de muncă  
        a Întreprinderii municipale Asociaţia 

de Gospodărire a Spaţiilor Verzi Chişinău 
 
        

Coordonat        Aprobat: 
Comitetul sindical:        Şeful ÎM ASGV Chişinău 
 
Proces verbal nr.___din «___» _________2011   ______________________ E. Haruţa   
 
___________________ A. Rotari     «___» _________________ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chişinău 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

     1.1.  Prezentul Regulament intern al ÎM Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (asociaţie) , în 
continuare Regulament, are scopul de a legifera modalitatea realizării de către salariat a dreptului de 
muncă şi a protecţiei muncii, la asistenţa medicală şi protecţia socială. Prezentele principii  reies din 
activitatea asociaţiei, condiţiile de eficienţă, necesitatea respectării unei anumite ordine, a unor anumite 
reguli ce reglementează raporturile de muncă dintre angajaţor şi salariaţii asociaţiei, pentru atingerea unui 
scop comun.    

1.2. Una din obligaţiile de bază ale salariaţilor este respectarea disciplinei muncii. 
1.3. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de 

comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu alte acte normative, cu convenţiile colective, cu 
contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele normative la nivel de unitate, 
inclusiv cu regulamentul intern al asociaţiei. 

1.4. Disciplina de muncă se asigură în asociaţie prin crearea de către angajator a condiţiilor 
economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin 
formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncа 
conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare. 

1.5. Prezentul Regulament intern este elaborat în conformitate cu articolele 198 – 199 din Codul 
muncii şi are ca scop contribuirea la întărirea disciplinei muncii, folosirea raţională şi eficientă a timpului 
de muncă, creşterea productivităţii şi eficienţei muncii în asociaţie. 
 

II. MODUL DE ANGAJARE A SALARIAŢILOR ŞI DE 
ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

2.1. Salariaţii î-şi realizează munca  prin încheierea unui contract individual de muncă (CIM) în baza 
negocierilor dintre salariat şi şeful asociaţiei în formă scrisă, semnat de părţi şi care î-şi produce efectele 
din ziua semnării, dacă contractul nu prevede alt ceva. 

2.2. Refuzul neîntemeiat de angajare este interzis.  
Se interzice orice limitare, directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau 

indirecte, la încheierea CIM în dependenţă de sex, rasă, etnie, religie, domiciliu, opţiune politică sau 
origine socială.  

Refuzul de angajare se întocmeşte în formă scrisă, cu indicarea datelor prevăzute la art.49 alin.(1) lit. 
b) din Codul muncii, şi poate fi contestat în instanţa de judecată. 

2.3. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi şi i 
se atribuie un număr din registrul unităţii, aplicîndu-i-se ştampila unităţii. Un exemplar al contractului 
individual de muncă se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator. 

2.4. La încheierea CIM, persoana care se angajează prezintă în secţia Serviciul personal al asociaţiei 
următoarele documente: 

a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate; 
b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru 

prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul; 
c) documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care 

cer cunoştinţe sau calificări speciale; 
e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
f)  certificatul de atribuire a codului personal de asigurare socială 
Se interzice de cerut de la persoanele care se angajează alte documente decât cele prevăzute mai 

sus. 
2.5. Angajarea se legalizează prin ordinul (dispoziţia) şefului asociaţiei, care este emis în baza 

contractului individual de muncă.  
Ordinul (dispoziţia) de angajare se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă.  
2.6. Contractul individual de muncă poate fi încheiat: 
 a) pe o durată nedeterminată; 



 b) pe o durată determinată, dar nu mai mare de cinci ani; 
 c) pe o durată determinată în vederea executării unor lucrări cu caracter temporar. 
2.7. La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform prevederilor Codului muncii, 

angajatorul este obligat: 
a) să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu drepturile şi 

obligaţiile sale; 
b) să-i aducă la cunoştinţă regulamentul intern al unităţii şi contractul colectiv de muncă; 
c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară şi cu 

alte reguli de protecţie a muncii şi regulamentul intern. 
2.8. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariaţilor, la încheierea CIM, acestuia i se 

stabileşte o perioadă de probă în conformitate cu art. 60, 61 şi 62 din Codul muncii. 
2.9. Pentru toţi salariaţii care lucrează în asociaţie mai mult de 5 zile lucrătoare se ţin carnete de 

muncă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  
2.10. Contractul individual de muncă poate înceta: 

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii); 
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii). 

2.11. Încetarea contractului individual de muncă se legalizează prin ordinul (dispoziţia) şeful asociaţiei. 
Ordinul (dispoziţia) şefului privind încetarea CIM se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură. 
2.12. În ziua eliberării salariatului din serviciu angajatorul este obligat să-i restituie carnetul de muncă, 

efectuând în modul stabilit înscrierea cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă, 
precum şi să efectueze achitarea tuturor sumelor ce i se cuvin salariatului de la unitate. Înscrierile cu 
privire la motivele încetării CIM se efectuează în strictă conformitate cu prevederile din Codul muncii, 
indicându-se articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege. 

2.13. Ziua încetării CIM se consideră ultima zi de muncă a salariatului, fără a fi remunerată. 
 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DE BAZĂ ALE SALARIAŢILOR 
3.1. Salariatul are dreptul: 

a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în 
modul stabilit de Codul muncii; 

b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; 
c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia 

şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective; 
d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 

complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat; 
e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea 

timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de 
sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite cu o durată  minimă de 28 zile calendaristice; 

f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena 
muncii la locul de muncă; 

g) la adresare către angajator, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, 
organele de jurisdicţie a muncii; 

h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul muncii şi cu alte 
acte normative; 

i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la 
acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime; 

j) la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi a convenţiilor 
colective, prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea contractelor şi convenţiilor respective; 

k) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi 
intereselor sale legitime;  

l) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv 
dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;  

m) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor 
de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative; 

n) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare; 
3.2. Salariatul este obligat: 

a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de CIM; 
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite; 
c) să respecte regulamentul intern al asociaţiei; 
d) să respecte disciplina muncii; 
e) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii; 
f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi; 
g) să informeze de îndată angajatorul sau maistrul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă 

pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului asociaţiei; 
 



 
 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 
4.1. Angajatorul are dreptul : 

a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă CIM cu salariaţii în modul şi în condiţiile 
stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative; 

b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini 
gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;  

c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă; 
d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul muncii şi de 

alte acte normative; 
e) să emită acte normative la nivel de asociaţie; 

4.2. Angajatorul este obligat: 
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale 

convenţiilor colective; 
b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; 
c) să aprobe anual statele de personal ale asociaţie; 
d) să acorde salariaţilor munca prevăzută de CIM; 
e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a 

muncii; 
f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare 
pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă; 
g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală; 
h) să plătească integral salariul în termenele stabilite, de contractul colectiv de muncă; 
i) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de 

Codul muncii; 
j) să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară încheierii 

contractului colectiv de muncă şi controlului asupra îndeplinirii lui; 
k) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să 

plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme 
ale dreptului muncii;  

l) să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor 
legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea 
lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege; 

m) să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul stabilit de 
Codul muncii şi de alte acte normative;  

n) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de 
muncă; 

o) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de 
legislaţia în vigoare; 

p) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea 
obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative; 

r) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile 
colective, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.  

 
V. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ 

5.1. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor asociaţiei nu poate depăşi 40 de ore pe 
săptămână. 

5.2. Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de 
muncă şi de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi CIM, se stabileşte durata redusă 
a timpului de muncă. 

Durata săptămânală redusă a timpului de muncă constituie: 
a) 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani;  
b) 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă vătămătoare. 
c) pentru invalizii de gradul I şi II (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri mai mari) se stabileşte 

o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână, fără diminuarea drepturilor la calculare 
salariului şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 

5.3. Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atât la momentul angajării la lucru, cât şi 
mai târziu, ziua de muncă parţială sau săptămâna de muncă parţială. La rugămintea femeii însărcinate, a 
salariatului care are copii în vârstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a 
salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, 
angajatorul în mod obligatoriu le va stabili ziua sau săptămâna de muncă parţială. 

Retribuirea muncii în cazurile prevăzute la alin.(1) se efectuează proporţional timpului lucrat sau în 
funcţie de volumul lucrului făcut. 



Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind 
calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă. 

5.4. Pentru angajaţii în sectorul amenajare, administraţie, în asociaţie se stabileşte săptămâna de 
lucru de 5 zile, cu două zile de repaus. Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore pe zi.  

Pentru angajaţii din slujbele de salvare pe apă, ţinându-se cont de specificul de lucru, se stabileşte 
saptămâna de muncă de 6 zile cu o zi de repaus (grafic de muncă flexebil). Durata zilnică normală a 
timpului de muncă constituie 7ore pe zi. 

Pentru paznici durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel 
puţin 24 de ore (Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 «Timpul de muncă şi timpul de 
odihnă»)  

Cu acordul scris al salariatului se permite stabilirea programelor individualizate de muncă, cu un regim 
flexibil al timpului de muncă. 

La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune (sectorul BTA), ziua de muncă poate fi 
segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a timpului de muncă să nu fie mai 
mare decât durata zilnică normală a timpului de muncă.  

5.5. Lucrul începe la ora 8.00 şi se termină la ora 17.00. 
5.6. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru toţi 

salariaţii asociaţiei, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit, conform art.96 din Codul muncii, durata redusă 
a timpului de muncă sau, conform art.97 din Codul muncii, ziua de muncă parţială. 

5.7. Atragerea salariaţilor la munca suplimentară se efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
articolelor 104 – 105 din Codul muncii. 

5.8. În cadrul programului zilnic de muncă, salariaţilor li se acordă o pauză de masă cu o durată de 1 
oră, cu începere de la ora 12.00 pînă la ora 13.00. 

5.9. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă. 
5.10. Salariaţii ce mănuiesc calculatoarele (computere) se stabileşte regimul permanent de lucru: 
 - după 45 minute le calculator – 15 minute repaus în afara încăperii; 
 - după 3 ore de lucru – 30 minute repaus cu executarea exerciţiilor fizice în încăperile destinate 

odihnei. 
5.11. Repausul săptămânal se acordă: 
 - pentru salariaţii cu activitate de bază -  timp de 2 zile consecutive – sâmbătă şi duminică; 
 - pentru salariaţii cu activitate auxiliară (slujbele de salvare pe apă)  - conform graficului de 

muncă. 
5.12. Munca în zilele de repaus este interzisă. 
Ca excepţie salariaţii pot fi atraşi la muncă în zilele de repaus în strictă conformitate cu prevederile 

art.110 din Codul muncii  RM. 
5.13. La unitate se stabilesc următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu 

pentru angajaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp: 
a) 1 ianuarie – Anul Nou; 
b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul); 
c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii; 
d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; 
e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor); 
f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; 
g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; 
h) 27 august – Ziua Republicii; 
i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”; 
j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al 

municipiului, oraşului, comunei, satului unde are viza de şedere salariatul. 
5.14. Tuturor salariaţilor asociaţiei li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată nu mai 

mică de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. 
5.15. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor, în baza unei cereri scrise, 

după expirarea a 6 luni de muncă în asociaţie pentru perioada de  muncă defacto lucrată. 
Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se 

acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi: 
a) femeilor – înainte de concediul pentru gravitate şi naştere sau imediat după el; 
b) salariaţilor în vârstă de pînă la 18 ani; 
c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

5.16. Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă se acordă salariatului, în baza unei 
cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite. 

5.17. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun 
acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic.  

La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor, cît şi de 
necesitatea asigurării bunei funcţionări a asociaţiei.  

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.  



5.18. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, 
poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice, dacă nu 
se răsfrânge negativ asupra bunei funcţionări al asociaţiei. 

5.19. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor anual în baza unei cereri scrise şi conform 
programării stabilite.  

5.20. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se 
poate acorda, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit în conformitate cu art. 120 CM R 
Moldova . 

În vechimea de muncă care dă dreptul la concediu anual de odihnă se va include şi timpul când 
salariatul s-a aflat în concediu neplătit în conformitate cu art. 120 CM R Moldova. 

5.21. Concediile de odihnă anuale suplimentare se vor acorda: 
- salariaţilor care lucrează în condiţii  vătămătoare – 2 zile; 
- salariaţilor care au 2 sau mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani sau un copil invalid – 4 zile; 
- tinerii în vârsta de până la 18 ani – 4 zile. 

5.22. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia) şefului, numai 
cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară 
prezenţa acestuia, fără  să restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite  din concediu.  

În caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a 
încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an 
calendaristic. 

Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul. 
5.23. La prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive 

familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri: 
a) căsătoria salariatului - 3 zile;  
b) căsătoria copilului salariatului - 1 zi; 
c) naşterea ori înfierea copilului - 1 zi; 
d) decesul părinţilor, soţului (soţiei), copilului - 3 zile;  
e) decesul rudelor de gradul II - 1 zi; 
f) mamelor care au copii în clasele I şi II - 1 zi la începutul anului şcolar; 
g) încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei - 1 zi. 

5.24. Salariaţilor asociaţie li se vor acorda concedii sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

VII. STIMULĂRI PENTRU SUCCESE ÎN MUNCĂ 
7.1. Disciplina muncii este obligatorie pentru toţi salariaţii asociaţiei. Ea reprezintă o subordonare unor 

reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu contractele colective şi individuale de 
muncă, precum şi cu alte acte  normative la nivel de asociaţie, inclusiv cu prevederile prezentului 
Regulament. 

7.2. Disciplina muncii se asigură prin crearea de către angajator a condicţiilor economice, sociale, 
juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci. 

7.3. Pentru munca conştiincioasă, precum şi pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica 
salariatului stimulări sub formă de: 

a) mulţumiri; 
b) premii; 
c) cadouri de preţ;  
d) diplome de onoare. 
7.4. Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de societate şi faţă de stat, salariaţii pot fi 

înaintaţi la distincţii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat. 
7.5.  Stimulările se aplică de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. 
7.6. Stimulările se consemnează într-un ordin (dispoziţie, decizie) al angajatorului, se aduc la 

cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului. 
7.7. Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă beneficiază, de 

asemenea, de dreptul prioritar la avansare în serviciu.  
 

VIII. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI DE MUNCĂ 
8.1. Pentru încălcarea disciplinei de muncă faţă de salariat pot fi aplicate următoarele sancţiuni 

disciplinare: 
a) avertismentul; 
b) mustrarea; 
c) mustrarea aspră; 
d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii). 
8.2. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de 

muncă. 
8.3. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară. 



8.4. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul va ţine cont de gravitatea abaterii disciplinare 
comise şi de alte circumstanţe obiective. 

8.5. Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie 
scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-
verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.  

În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă 
de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei 
abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare. 

8.6. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu 
mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual 
de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.  

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii 
disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani 
de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale. 

8.7. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie), în care se indică în mod 
obligatoriu: 

a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii; 
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată. 
Ordinul (dispoziţia, decizia) de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la data când a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării. Refuzul 
salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat 
de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. 

Ordinul (dispoziţia, decizia) de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în 
condiţiile art.355 din Codul muncii. 

8.8. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare constituie un an din ziua aplicării. Dacă pe 
parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că 
sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. 

Angajatorul este în drept să revoce sancţiunea disciplinară în decursul unui an din proprie iniţiativă, la 
rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului. 

În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se aplică 
stimulări prevăzute la art.203 din Codul muncii şi în pct.7.1 din prezentul Regulament. 

 
IX. PROTECŢIA MUNCII 

9.1. Organizarea protecţiei muncii în asociaţie se efectuează în conformitate cu prevederile Codului 
muncii RM, Legii cu privire la protecţia muncii nr. 625-XII din 2 iulie 1991 şi altor acte normative din 
domeniul protecţiei muncii. 

9.2. Fiecare salariat are dreptul: 
a) să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecţie a muncii; 
b) să fie asigurat în mod obligatoriu contra accidentelor de muncă şi contra bolilor profesionale;  
c) să obţină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de muncă, despre existenţa riscului de 

vătămare a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc; 
d) să refuze efectuarea lucrărilor în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţă sau sănătate, pînă la 

înlăturarea acestuia;  
e) să fie asigurat, din contul întreprinderii, cu echipament de protecţie individuală în modul stabilit;  
f) să fie instruit în domeniul protecţiei muncii şi să beneficieze de reciclare profesională pentru motive 

legate de protecţia muncii, din contul întreprinderii; 
g) să se adreseze către angajator, patronate, sindicate, autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, instanţele de judecată pentru soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia muncii; 
h) să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea chestiunilor legate de 

asigurarea unor condiţii de muncă nepericuloase la locul său de muncă, la cercetarea accidentului de 
muncă sau a bolii profesionale contractate de el;  

i) să fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu menţinerea 
locului de muncă şi a salariului mediu pe durata efectuării controlului respectiv; 

j) să primească compensaţiile prevăzute de lege, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de 
cel individual de muncă în cazul când este angajat la munci în condiţii grele, vătămătoare şi/sau 
periculoase. 

9.3. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii: 
a) să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate; 
b) să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei; 
c) să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atât persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi; 
d) să aducă la cunoştinţa maistrului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu 

sânt respectate cerinţele de protecţie a muncii; 



e) să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre 
aceasta maistrul său nemijlocit sau şeful sectorului; 

f) să aducă la cunoştinţa maistrului său nemijlocit orice accident la locul de muncă sau îmbolnăvire în 
ziua producerii acestuia. 

9.4. Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în asociaţie şi are obligaţii în acest domeniu 
ce sânt enumerate în art. 225 din Codul muncii al R Moldova.  

9.5. Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie şi igienă a muncii sânt finanţate integral din 
mijloacele proprii ale unităţii. 

9.6. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanюarea măsurilor de protecţie şi igienă a 
muncii. 

 
X. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Subiectele nereglementate de prezentul Regulament intern sunt reglementate de legislaţia în 
vigoare. 

10.2. Prezentul Regulament intern se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor asociaţiei, sub semnătură, 
şi produce efecte juridice pentru aceştia de la data familiazării. Salariaţii familiarizaţi cu prezentul 
Regulament intern confirmă acest fapt prin depunerea semnăturii în Lista salariaţilor familiarizaţi cu 
Regulamentul intern care este parte integrantă a acestuia. 

10.3. Prezentul Regulament intern se afişează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.  
 
Am luat act:          

Aga Maria M.     Grajdianu Ghenadie D. 

Antoniuc Ina V.     Para Andrei M. 

Boiescu Vasilisa S.    Poleacova Maria V. 

Bujac Sergiu G.     Popovici Mihail P. 

Cuharschi Boris P.    Razlog Anatoli P. 

Dem Anatolii C.     Sacali Tatiana N. 

Haruta Eleferii E.    Ursu Veronica Gh. 

Iscenco Nadejda O.    Vicol Alexandru P. 

Leahu Galina A.    Zamulenschi Iulia E. 

Otean Svetlana M.    Carasca Ludmila T. 

Para Alexandra P.    Modval Eudochia N 

Seitan Tatiana C.    Rotari Anatolie Gh. 

Triboi Nineli S.     Taban Ghenadie Gr. 

Turcan Iulia S.     Turcan Nicolae I. 

Albu Luminita I.     Beriozova Liudmila I. 

Babara Lidia I.     Cojocaru  Vera S. 

Baranov Vasile Gr.    Padure Marina M. 

Bivol Vera D.     Pintea Constantin T. 

Botezatu Anatolie M.    Sevciuc Victoria Gh. 

Botnari Elena Ivan    Dadu Vasile Ia.  

Botnari Ilie L.  

Bujac Aureliu S.  

Cadeniuc Grigore I.  

Capraru Ion V.  

Carp Petru P.  

Chiriliuc Nina Gh.  

Chitic Grigore V.  

Cojocaru Gheorghe Mi.  

Creanga Constantin Gh.  


