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Capitolul I 
Dispoziții generale 

 1. Regulamentul intern al Instituției Publice „Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie şi Reabilitare” (în continuare - Regulament) este actul juridic intern întocmit cu scopul de 
a contribui la educarea salariaților în vederea respectării disciplinei muncii şi ridicării nivelului 
calității muncii efectuate. Regulamentul intern se aprobă prin ordinul directorului, după consultarea 
prealabilă a comitetului sindical.  

2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii 
Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 şi nu poate cuprinde prevederi care contravin legislației în 
vigoare, precum și clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.  

3. Prevederile Regulamentului intern se aduc la cunoștința salariaților, sub semnătură, de către 
angajator şi produc efecte juridice pentru aceștia de la data informării. Obligația familiarizării 
salariaților, sub semnătură, cu conținutul regulamentului trebuie îndeplinită de angajator în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia. Textul aprobat al Regulamentului se afișează în 
toate subdiviziunile structurale ale unității. 

4. Prin regulamentul dat nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale 
salariaţilor. Orice modificare sau completare a Regulamentului intern se efectuează cu consultarea 
comitetului sindical, se aprobă prin ordinul directorului şi se aduce la cunoștința salariaților în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora. 

 
Capitolul II 

Desfăşurarea relaţiilor de muncă în cadrul IP CREPOR 
5. Directorul instituției este obligat să creeze condiţii de muncă necesare pentru ca salariaţii 

să-şi exercite mai eficient funcţia, cu respectarea obligaţiunilor de serviciu şi a normelor de 
conduită stabilite de către actele normative în vigoare. 

6. În acest sens administrația CREPOR se obligă: 
- să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale 

convențiilor colective; 
- să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; 
- să acorde salariaților munca prevăzută de contractul individual de muncă; 
- să asigure salariaților condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de protecție şi igienă a 

muncii; 
- să asigure salariații cu utilaj, instrumente, documentație tehnică şi alte mijloace necesare 

pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă; 
- să asigure egalitatea de șanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit 

profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel de 
discriminare; 

- să aplice aceleași criterii de evaluare a calității muncii, de sancționare şi de concediere; 
- să întreprindă măsuri de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă, precum şi măsuri de 

prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a plângerilor privind discriminarea; 
- să asigure condiții egale, pentru femei şi bărbați, de îmbinare a obligațiilor de serviciu cu 

cele familiale; 
- să interzică discriminările după oricare criteriu şi a hărțuirii sexuale; 
- să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților; 
- să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală; 
- să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul Muncii, de contractul colectiv de 

muncă şi de contractele individuale de muncă; 
- să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de 

legislația în vigoare; 
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- să furnizeze reprezentanților salariaților informația completă şi veridică necesară încheierii 
contractului colectiv de muncă şi controlului asupra îndeplinirii lui; 

- să îndeplinească la timp prescripțiile organelor de stat de supraveghere şi control, să 
plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conțin 
norme ale dreptului muncii; 

- să examineze sesizările salariaților şi ale reprezentanților lor privind încălcările actelor 
legislative şi ale altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru 
înlăturarea lor, informând despre aceasta persoanele menționate în termenele stabilite de lege; 

- să creeze condiții pentru participarea salariaților la administrarea unității în modul stabilit de 
Codul Muncii şi de alte acte normative; 

- să asigure salariaților condițiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor 
de muncă; 

- să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaților în modul prevăzut de 
legislația în vigoare; 

- să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaților în legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii şi de alte acte normative; 

- să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul Muncii, de alte acte normative, de 
convențiile colective, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă. 

7. Totodată, administrația CREPOR este în drept: 
- să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu 

salariații în modul şi în condițiile stabilite de Codul Muncii şi de alte acte normative; 
- să ceară salariaților îndeplinirea obligațiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini 

gospodărești față de bunurile angajatorului; 
- să stimuleze salariații pentru munca eficientă şi conștiincioasă; 
- să tragă salariații la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul Muncii şi 

de alte acte normative; 
- să emită acte normative la nivel de unitate; 
- să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele. 
8. La rândul său salariatul se obligă: 
- să-şi îndeplinească conștiincios obligațiile de muncă prevăzute de contractul individual de 

muncă; 
- să îndeplinească normele de muncă stabilite; 
- să respecte cerințele regulamentului intern şi să poarte în permanență asupra sa permisul 

nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator; 
- să respecte disciplina muncii; 
- să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalți salariați şi cu 

angajatorul; 
- să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalți salariați; 
- să respecte cerințele de protecție şi igienă a muncii; 
- să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile angajatorului şi ale altor salariați; 
- să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situație care 

prezintă pericol pentru viața şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului 
angajatorului. 

- să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare 
obligatorie de asistență medicală în modul stabilit; 

- să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare, de contractul colectiv de 
muncă şi de convențiile colective. 

9. De asemenea, salariatul are dreptul: 
- la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în 

modul stabilit de Codul Muncii; 
- la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; 
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- la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, 
securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă şi de convențiile colective; 

- la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 
complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat; 

- la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea 
timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariați, prin acordarea zilelor de repaus şi 
de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite; 

- la informare deplină şi veridică despre condițiile de muncă şi cerințele față de protecția şi 
igiena muncii la locul de muncă; 

- la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administrației publice centrale şi 
locale, organele de jurisdicție a muncii; 

- la formare profesională, reciclare şi perfecționare, în conformitate cu Codul Muncii şi cu alte 
acte normative; 

- la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizații sindicale şi aderarea la 
acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăților şi intereselor sale legitime; 

- la participare în administrarea unității, în conformitate cu Codul Muncii şi cu contractul 
colectiv de muncă; 

- la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi a 
convențiilor colective, prin reprezentanții săi, la informare privind executarea contractelor şi 
convențiilor respective; 

- la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăților şi 
intereselor sale legitime; 

- la soluționarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv 
dreptul la grevă, în modul stabilit de legislația în vigoare; 

- la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii şi de alte acte normative; 

- la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în vigoare. 
10. Angajarea salariaților CREPOR se efectuează prin încheierea unui contract individual de 

muncă. Părţile contractului sunt administrația, în persoana directorului, şi salariatul. 
11. Refuzul neîntemeiat de angajare este interzis. De asemenea, se interzice orice limitare, 

directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte, la încheierea 
contractului individual de muncă în dependență de sex, rasă, etnie, religie, domiciliu, opțiune 
politică sau origine socială. Refuzul angajatorului de a angaja se va întocmi în formă scrisă, cu 
indicarea datelor prevăzute la art.49 alin.(1) lit. b) Codul Muncii, şi va putea fi contestat în instanța 
de judecată. 

12. Înaintea angajării, sau transferării într-o nouă funcție, angajatorul are obligația de a 
informa persoana care urmează a fi angajată, sau transferată, despre condițiile de activitate în 
funcția propusă, oferindu-i informația prevăzută la p. 13, precum şi informația privind perioadele de 
preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul încetării activității. Informația în 
cauză va face obiectul unui proiect de contract individual de muncă sau al unei scrisori oficiale, 
ambele semnate de angajator. La angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziție, suplimentar, 
convențiile colective care-i sunt aplicabile, contractul colectiv de muncă, prezentul regulament, 
precum şi informația privind cerințele de securitate şi sănătate în muncă aferente activității sale. 

13. Conținutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părților, ținându-
se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi include: 

- numele şi prenumele salariatului; 
- datele de identificare ale angajatorului; 
- durata contractului; 
- data de la care contractul urmează să-şi producă efectele; 
- specialitatea, profesia, calificarea, funcţia; 
- atribuțiile funcției; 
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- riscurile specifice funcției; 
- denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă 

pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări); 
- drepturile şi obligațiile salariatului; 
- drepturile şi obligațiile angajatorului; 
- condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, 

premiile şi ajutoarele materiale, precum şi periodicitatea achitării plăților; 
- compensațiile şi alocațiile, inclusiv pentru munca prestată în condiții grele, vătămătoare 

şi/sau periculoase; 
- locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menționează că salariatul poate avea 

diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unității sau, după caz, domiciliul 
angajatorului; 

- regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămânii de muncă a salariatului; 
- perioada de probă, după caz; 
- durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia; 
- condițiile de asigurare socială; 
- condițiile de asigurare medicală; 
- clauzele specifice (art. 51 Codul Muncii), după caz. 
Contractul individual de muncă poate conține şi alte prevederi ce nu contravin legislaţiei în 

vigoare. Este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de muncă, a unor condiţii 
sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi de contractul 
colectiv de muncă. De asemenea, angajatorul nu are dreptul să ceară salariatului efectuarea unei 
munci care nu este stipulată în contractul individual de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute de 
legislația în vigoare. 

14. Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Însă, acesta 
poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depășește 5 ani, în condiţiile prevăzute de art. 55 
Codul Muncii. Temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se 
indică în contract. Dacă în contractul individual de muncă nu va fi stipulată durata acestuia, 
contractul se va considera încheiat pe o durată nedeterminată. 

15. Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată 
determinată în raport cu salariaţii permanenți care prestează o muncă echivalentă, dacă un asemenea 
tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă. 
Interdicţia prevăzută mai sus se va aplica cel puţin: 

a) vechimii în muncă necesare pentru ocuparea anumitor funcții; 
b) oportunităților de instruire; 
c) posibilității de a ocupa o funcție permanentă în cadrul unității. 
În vederea asigurării accesului egal la locurile de muncă, vechimea în muncă stabilită pentru 

ocuparea unei funcţii va fi aceeași pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată şi cei angajaţi 
pe o durată determinată. Pentru a îmbunătăți competențele profesionale, dezvoltarea carierei şi 
mobilitatea profesională a salariaţilor angajaţi pe durată determinată, angajatorul va facilita accesul 
acestora la oportunități adecvate de formare profesională, în conformitate cu prevederile legislației 
în vigoare.  

Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcțiile vacante 
apărute în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii 
respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia 
privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a reprezentanţilor acestora 
la nivel de unitate, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul 
unităţii, precum şi pe pagina web a acesteia, după caz. 

16. Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi 
administarţie, se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr 
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din registrul instituției, aplicându-i-se ștampila unității. Un exemplar al contractului individual de 
muncă se va înmîna salariatului, iar celălalt se va păstra la CREPOR. 

17. La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează își exprimă 
acordul, prin semnarea contractului vizat, să prezinte angajatorului următoarelor documente: 

- buletinul de identitate (sau, după caz, un alt act de identitate); 
- documentele de evidență militară – pentru recruţi şi rezervişti; 
- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru 

profesiile care cer cunoștințe sau calități speciale, precum și certificatele de perfecționare; 
- certificatul medical. 
18. Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. În cazul în care contractul 

individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o 
durată nedeterminată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă. 

19. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, 
de cel mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncților lui, contabilului-şef şi altor 
persoane cu funcție de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea 
reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se 
stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice. În perioada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în concediu medical şi alte perioade în care el a absentat de la lucru din 
motive întemeiate, confirmate documentar. Clauza privind perioada de probă trebuie să fie 
prevăzută în contractul individual de muncă, deoarece în lipsa unei astfel de clauze, se va considera 
că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă. Pe durata contractului individual de muncă nu 
poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă. 

20. Salariații angajați în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi 
supuși unei perioade de probă care nu va depăși: 

- 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului cuprinsă între 3 şi 6 luni; 
- 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului mai mare de 6 luni.  
21. Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de 

muncă cu:  
- persoanele în vârstă de pînă la 18 ani;  
- persoanele angajate prin concurs;  
- persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;  
- femeile gravide;  
- persoanele cu dizabilități;  
- persoanele alese în funcții elective;  
- persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 

luni. 
22. Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de muncă nu a încetat în 

temeiurile prevăzute de legislaţia în vigoare, acţiunea contractului continuă şi încetarea lui 
ulterioară va avea loc în baze generale. Totodată, în cazul în care rezultatul perioadei de probă este 
nesatisfăcător, acest lucru se va constata în ordinul cu privire la concedierea salariatului, ce se va 
emite de către director pînă la expirarea perioadei de probă, fără plata indemnizaţiei de eliberare din 
serviciu. 

23. În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părți, angajatorul emite 
ordinul de angajare. Ordinul în cauză trebuie adus la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părți a contractului individual de muncă. La 
cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie a ordinului, 
legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare. 
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Capitolul III 
Protecția datelor cu caracter personal. Supravegherea video în perimetrul 

teritoriului și încăperilor întreprinderii 
24. Angajatorul declară că recunoaște şi respectă dreptul la viață intimă, familială şi privată al 

salariatului. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariatului se va desfășura în 
conformitate cu art.91–94 din Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal nr.133 din 8 iulie 2011 şi Hotărârea Guvernului privind aprobarea 
Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 
sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. 

25. Salariatul, prin semnarea contractului individual de muncă, își exprimă acordul în vederea 
prelucrării de către angajator a datelor sale cu caracter personal. În acest sens, salariatul va 
transmite și va consimte procesarea de către angajator a următoarei informații: 

În cadrul sistemului de evidență a resurselor umane: - numele, prenumele, patronimicul;  - 
sexul; - data şi locul nașterii; - cetățenia; - IDNP; - imagine; - situația familială; - situația militară; - 
datele personale ale membrilor de familie; - obișnuințe, preferințe, comportament; - datele bancare; 
- semnătura, semnătura digitală; - datele din actele de stare civilă; - codul personal de asigurări 
sociale (CPAS); - codul asigurării medicale (CPAM); - numărul de telefon/fax; - numărul de telefon 
mobil; - adresa (domiciliului/reședinței); - adresa email; - profesie, funcție, locul de muncă; - 
formarea profesională/diplome/studii; - sancțiuni disciplinare; - vechimea în muncă; - certificate de 
concediu medical; - informațiile privind starea de sănătate.  

În cadrul sistemului de evidență contabilă: - numărul personal de identificare de stat (IDNP); - 
numele, prenumele și patronimicul; - data și locul nașterii, domiciliul; - codul personal de asigurări 
sociale (CPAS); - codul asigurării medicale (CPAM); - profesie, funcție; - mărimea salariului brut și 
alte premii, sporuri, stimulări, suplimente; - datele privind situația familială, datele din actele de 
stare civilă; - datele membrilor de familie; - date bancare; - datele din certificatele de concediu 
medical acordate, necesare pentru calcularea indemnizației corespunzătoare; - sexul; - semnătura, 
semnătura digitală; - cetățenia; - telefon mobil, telefon/fax, email; - situația economică sau 
financiară; - imagine; - sancțiuni disciplinare; - după caz, alte date necesare conform legislației în 
vigoare. 

În cadrul sistemului de planificare: - numele, prenumele, patronimicul; - cod numeric personal 
(IDNP)/cod fiscal; - profesie, funcție; - starea de sănătate; - mărimea indemnizațiilor; - mărimea 
salariului brut şi alte premii, sporuri, stimulări, suplimente; - după caz, alte date necesare 
îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare. 

26. Scopul utilizării datelor cu caracter personal: 
Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a 

resurselor umane constă în: 
- evidența/gestiunea salariaților se efectuează scopul de a contribui la realizarea misiunii şi 

obiectivelor instituției prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor 
umane în cadrul acesteia. 

- oferirea suportului informațional şi metodologic la elaborarea regulamentelor 
subdiviziunilor/obligațiunilor de funcție ale angajaților; 

- planificarea, organizarea şi monitorizarea procedurilor de personal; 
- elaborarea procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, recrutarea şi 

selectarea candidaților pentru funcțiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor 
angajați, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcție, dezvoltarea profesională, 
sancționarea şi eliberarea personalului; 

- elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea documentelor necesare cu privire la 
selectarea, angajarea şi integrarea noilor angajați, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea 
în funcție, dezvoltarea profesională, atestarea, sancționarea, transferarea şi eliberarea personalului; 
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- identificarea necesităților de instruire a personalului, participarea la planificarea procesului 
de educație continuă, negocierea cu prestatorii serviciilor de instruire a condițiilor de organizare şi 
conținutul cursurilor de instruire, organizarea activităților de dezvoltare profesională, evidența 
datelor referitoare la instruirea personalului; 

- completarea formularelor statistice privind personalul instituției, evidența tipurilor de 
concedii oferite personalului, evidența persoanelor supuse serviciului militar, realizarea acțiunilor 
privind primirea, activarea şi dezactivarea polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 
pentru angajații instituției; 

- participarea la procesul de soluționare a conflictelor ce țin de personal; 
- întocmirea dosarelor personale pentru toți angajații; 
- eliberarea, la cererea scrisă a angajaților, a certificatelor cu privire la datele lor personale; 
- prezentarea conducerii a notelor informative cu privire la personal, predarea în arhivă a 

materialelor ce țin de activitatea serviciului; 
- selectarea şi pregătirea materialelor pentru menționarea angajaților; 
- contactarea personalului angajat în caz de necesitate.. 
Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență 

contabilă constă în: 
- prelucrarea informației privind modificările survenite la prelucrarea datelor cu caracter 

personal ce vizează angajații instituției și care au impact asupra calculării plăților salariale, precum 
și a persoanelor fizice și juridice cu care instituția intră în relații contractuale;  

- calcularea drepturilor salariale lunare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii 
Moldova (conform contractelor individuale de muncă, contractelor civile, tabelelor de pontaj, 
ordinelor/dispozițiilor conducerii, raportului de activitate lunară);  

- prelucrarea certificatelor de concedii medicale ale angajaților în vederea stabilirii 
indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă;  

- prelucrarea copiilor ordinelor/dispozițiilor conducerii referitoare la personal;  
- calcularea și reținerea taxelor ce țin de plățile salariale aferente angajaților: primele de 

asigurare obligatorie de asistență medicală, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
impozitul pe venit, etc.;  

- calcularea și virarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a 
contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente plăților salariale - obligație a 
angajatorului;  

- furnizarea informației necesare pentru elaborarea rapoartelor lunare privind contribuțiile de 
asigurare socială de stat obligatorii și rapoartelor trimestriale privind primele de asigurare 
obligatorie de asistență medicală;  

- întocmirea, lunară, a declarației persoanei asigurate pentru fiecare angajat și transmiterea 
acestora Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, în format electronic prin SIA E-REPORTING cu 
aplicarea semnăturii digitale;  

- asistarea procesului (prin furnizarea informației necesare) pentru completarea periodică 
(lunară) a raportului şi dării de seamă privind venitul achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta;  

- completarea lunară, trimestrială şi anuală a dărilor de seamă cu prezentarea acestora 
Inspectoratului Fiscal de Stat, precum şi perfectarea şi eliberarea informației privind veniturile 
calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri 
angajaților instituției;  

- prelucrarea cererilor și a documentelor confirmative privind acordarea scutirilor la impozitul 
pe venit reținut din salariu, în conformitate cu capitolul 4, titlul II din Codul Fiscal; 

- eliberarea certificatelor de salariu, la cererea angajaților; 
- completarea și stocarea fișelor personale de evidență a veniturilor sub formă de salariu şi alte 

plăți efectuate de către patron în folosul angajatului pe fiecare an, precum şi a impozitului pe venit 
reținut din aceste plăți; 



R E G U L A M E N T U L    I N T E R N  
 

IP „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” 
mun. Chișinău, str. Romană, 1 

 

9

- emiterea, transmiterea și primirea documentelor financiar-contabile (facturi, anexe la facturi, 
documente justificative, acte de prestare servicii); 

- prezentarea documentelor financiare ce conțin date cu caracter personal către 
acționari/fondatori, comisiei de cenzori, auditului intern sau extern. În cazul datelor cu caracter 
personal ale angajaților sau ale altor persoane cu care unitatea se află în relație juridică, îi va 
înștiința pe acești atunci când datele respective vor fi transmise către terți. 

Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal, în sistemul de 
planificare constă în asigurarea înregistrării informațiilor referitoare la stabilirea salariului lunar, 
inclusiv a premiilor, sporurilor şi altor stimulări salariale, în conformitate cu legislația în vigoare a 
Republicii Moldova. 

27. Angajatorul informează salariatul referitor la existența sistemului de supraveghere video 
în cadrul instituției și despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului dat, 
totodată, fiind obligat să asigure securitatea acestor date. 

28. În contextul actual securitatea obiectivelor nu poate fi asigurată fără o supraveghere video 
eficientă, care să permită, atât monitorizarea în timp real a evenimentelor și persoanelor suspecte, 
cât și înregistrarea imaginilor video. Aceste sisteme de supraveghere video se instalează în holuri, 
coridoare, intrarea în blocuri la decizia administrației. Scopul utilizării sistemului video este de a 
asigura securitatea persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecției bunurilor, imobilelor, valorilor şi a 
materialelor cu regim special, respectând în același timp obligaţiile ce revin instituției, în calitate de 
operator de date, conform Legii nr. 133 din 18.07.2011 şi măsurile de securitate adoptate pentru 
protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime şi garantarea 
drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. 

29. Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile. Orice utilizare ascunsă 
a acestora este strict interzisă, cu excepția cazurilor expres reglementate de legislație. Nu sunt 
monitorizate zonele în care persoanele pot conta, în mod rezonabil, pe intimitate, precum birourile 
de serviciu și toaletele. 

30. Sistemul de supraveghere video este dotat cu detector de mișcare. Toate camerele 
funcționează în regim 24/24 ore și sunt fixate. La darea în exploatare a sistemului de supraveghere 
video, persoana împuternicită va primi instructajul referitor la setările sistemului de monitorizare 
video, respectarea regimului de confidențialitate și dreptul de acces la informația prelucrată în 
sistemul de evidență. 

Sistemul de supraveghere video va fi utilizat numai în scopul în care este indicat, fără a se 
urmări în special obținerea unor informații pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu 
excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate sau se observă un comportament 
infracțional (în circumstanțe excepționale imaginile pot fi transmise organelor competente în cadrul 
unor investigații disciplinare sau penale). În vederea protejării vieții private a altor subiecți decât cei 
vizați nemijlocit, sistemul video este dotat cu mecanisme care prevăd estomparea imaginii (în caz 
de necesitate) pentru a face ca întreaga imagine sau o parte a ei, după caz, să fie anonimizată. 
Persoana responsabilă va gestiona accesul la sistemul de supraveghere video numai cu acordul scris 
al administrației instituției. 

31. Informarea publicului larg despre ariile supravegheate video se efectuează prin 
intermediul pictogramelor. 

32. Prin semnarea contractului individual de muncă salariatul își exprimă acordul referitor la 
prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemului de supraveghere video. 

 
Capitolul IV 

Securitatea și sănătatea muncii în cadrul IP CREPOR 
33. Dreptul la muncă şi la protecţia muncii salariaţilor din Republica Moldova sînt ocrotite de 

stat, fapt prevăzut în art.43 din Constituţia Republicii Moldova, Codul Muncii şi Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI  din  10.07.2008. 
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34. Fiecare lucrător își va desfășura activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi 
instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile de securitate şi sănătate în muncă primite din partea 
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională 
nici propria persoană şi nici alte persoane care ar putea fi afectate de acțiunile sau de omisiunile lui 
în timpul lucrului. Pentru realizarea celor menționate, lucrătorii sunt obligați:  

- să utilizeze corect mașinile, aparatele, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de 
transport şi alte mijloace de producție;  

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să 
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;  

- să excludă deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de protecţie ale 
maşinilor, aparatelor, uneltelor, instalaţiilor, clădirilor şi altor construcţii, precum şi să utilizeze 
corect aceste dispozitive;  

- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe 
care au motive întemeiate să o considere un pericol grav pentru securitate şi sănătate, precum şi 
orice defecțiuni ale sistemelor de protecţie; 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului orice caz de 
îmbolnăvire a lor la locul de muncă sau orice accident de muncă suferit de ei; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atâta timp cât este necesar, pentru 
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de inspectorii de muncă sau pentru a da 
posibilitate angajatorului să se asigure că mediul de lucru este în siguranţă şi nu prezintă riscuri 
profesionale în activitatea lucrătorului;  

- să însușească şi să respecte instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă. 
Totodată, fiecare salariat are următoarele drepturi ce țin de domeniul vizat: 
- să aibă un post de lucru corespunzător actelor normative de securitate şi sănătate în muncă; 
- să obțină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de lucru, despre existenţa 

riscului profesional, precum şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc 
profesional; 

- să refuze efectuarea de lucrări în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa 
până la înlăturarea acestuia; 

- să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecție; 
- să fie instruit şi să beneficieze de reciclare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă din contul angajatorului; 
- să se adreseze  angajatorului, sindicatelor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea şi sănătatea în 
muncă; 

- să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea problemelor 
legate de asigurarea unor condiţii de lucru nepericuloase la postul său de lucru, la cercetarea 
accidentului de muncă  sau a  bolii profesionale contractate de el; 

- să fie supus unui examen medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu 
menținerea postului de lucru şi a salariului mediu pe durata efectuării acestui examen. 

35. Angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele 
ce ţin de activitatea desfăşurată. În cadrul responsabilităților sale, angajatorul este obligat să ia 
măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea 
riscurilor profesionale, asigurarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea organizării şi a 
mijloacelor necesare. Astfel, administarţia CREPOR are următoarele obligaţii în acest domeniu: 

- să evalueze riscurile profesionale, în special la alegerea echipamentelor de lucru, a 
substanţelor sau a preparatelor chimice utilizate, precum şi la amenajarea locurilor de muncă;   

- să asigure,  ulterior evaluării prevăzute mai sus şi în funcţie de necesităţi, aplicarea de către 
angajator a măsurilor de prevenire, precum şi a metodelor de producţie şi de lucru care să ducă la 
îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în toate 
activităţile unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;   
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- să ia în considerare capacitatea lucrătorilor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea 
acestora ori de câte ori le încredințează o sarcină; 

- să se asigure că planificarea şi introducerea de noi tehnologii fac obiectul consultării 
lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor în ceea ce priveşte consecințele alegerii echipamentului, 
condiţiilor de lucru şi mediului de lucru asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;  

- să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav şi specific să poată avea 
acces numai salariaţii care au primit instrucţiuni adecvate privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

- să desemneze Serviciul de protecţie şi prevenire compus din unul sau mai mulţi lucrători 
care să se ocupe de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în instituție. 

- să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale, inclusiv a celor referitoare la 
grupurile sensibile la riscuri specifice; 

- să decidă care sunt măsurile de protecţie ce urmează a fi luate şi, în caz de necesitate, care 
este echipamentul de protecţie ce poate fi utilizat;  

- să țină evidența accidentelor de muncă ce au ca efect incapacitatea de muncă a lucrătorului 
pentru mai mult de 3 zile;  

- să întocmească pentru autoritățile competente, în conformitate cu  actele normative în 
vigoare, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi; 

- din faza de cercetare, proiectare şi execuție a construcțiilor, a echipamentelor de lucru, 
precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricație, să adopte soluții conforme cerințelor de 
securitate şi sănătate în muncă, a căror aplicare va avea ca efect eliminarea sau diminuarea riscurilor 
profesionale;  

- să întocmească, în cazul când natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual 
de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, 
bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru 
specifice unităţii; 

- să stabilească pentru lucrători atribuţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, corespunzător posturilor de lucru sau funcțiilor exercitate;  

- să asigure elaborarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în spiritul prezentei 
legi, pentru aplicarea actelor normative în domeniu, ținând seama de particularitățile activităților şi 
ale locurilor de muncă din unitate;   

- să asigure şi să controleze, prin propria competență, prin intermediul lucrătorilor desemnaţi 
şi/sau al serviciilor externe de protecţie şi prevenire, cunoașterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii 
a măsurilor prevăzute în planul de protecţie şi prevenire stabilit, precum şi a dispoziţiilor legale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

- să ia măsuri pentru asigurarea unităţii cu materialele necesare informării şi instruirii 
lucrătorilor: afişe, ghiduri, filme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă etc.;  

- să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor 
profesionale la care aceasta ar putea fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de 
protecţie şi prevenire necesare;  

- să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării 
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute; 

- să asigure efectuarea examenului  medical periodic şi, după caz, testarea psihologică 
periodică a lucrătorilor;  

- să țină evidența zonelor cu risc profesional grav şi specific;  
- să asigure funcţionarea permanentă şi corespunzătoare a sistemelor şi dispozitivelor de 

protecţie, a aparaturii de măsurare şi de control, precum şi a instalaţiilor de captare, de reţinere şi de 
neutralizare a substanţelor nocive degajate în timpul proceselor tehnologice;  

- să asigure comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a 
accidentelor de muncă produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora;  

- să prezinte documentele şi informaţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă, solicitate 
în timpul controlului sau în timpul cercetării accidentelor de muncă;  
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- să asigure realizarea măsurilor dispuse în rezultatul controlului sau a cercetării accidentelor 
de muncă;  

- să desemneze, lucrători care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea 
accidentelor de muncă;  

- să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident grav, mortal sau 
colectiv, de muncă, cu excepţia cazurilor cînd  menținerea acestei stări poate genera alte accidente 
de muncă ori poate periclita viaţa accidentaților şi a altor persoane;  

- să asigure lucrătorii cu echipamente de lucru neprimejdioase;   
- să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie; 
- să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie nou în cazul degradării 

acestuia sau în cazul pierderii calităților de protecție. 
36. Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau 

reprezentanții acestora din instituție să primească toate informaţiile necesare privind riscurile 
profesionale, precum şi activităţile şi măsurile de protecţie şi prevenire atât la nivelul unităţii, în 
general, cât şi la nivelul fiecărui tip de post de lucru şi/sau de funcţie, în particular. Totodată, 
angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă, 
adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de 
informaţii, instrucţiuni şi/sau lecții:  

    a) la angajare, care include instruirea introductiv-generală şi instruirea la locul de muncă; 
    b) în cazul schimbării locului de muncă, transferului sau permutării;  
    c) la introducerea unui nou echipament de lucru sau la modificarea echipamentului de 

lucru existent;  
    d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;  
    e) la executarea unor lucrări speciale. 
37. Pentru realizarea celor menționate mai sus, la nivelul instituției se poate constitui 

comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă. Comitetul în cauză se constituie, în baza 
principiului de paritate, din reprezentanți ai angajatorului şi, respectiv, ai lucrătorilor.  

38. Controlul (examenul) medical obligatoriu al salariaților. 
 Administarţia CREPOR este obligată să admită la lucru numai persoane care, în urma 
controlului (examenului) medical, s-a constatat că corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le 
execute. În acest scop, toţi salariaţii întreprinderii sunt supuşi atât la angajare, cât și anual, unui 
control (examen) medical obligatoriu, conform ordinului emis de către director. Toate cheltuielile 
legate de desfășurarea acestor controale (examene) medicale obligatorii anuale vor fi suportate de 
către instituție. 
 Salariaţii care din motive neîntemeiate vor omite termenul de trecere a controlului 
(examenului) medical obligatoriu anual, nu vor fi admiși la locul de muncă, iar contractele 
individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate, potrivit prevederilor art. 75 şi art. 76 din Codul 
Muncii. Reluarea muncii de către acești salariaţi va fi posibilă doar după efectuarea deplină a 
controlului (examenului) medical. 
 

Capitolul V 
Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

39. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu prezentul 
regulament, cu contractul individual şi cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea 
obligațiilor de muncă. 

40. Durata normală a timpului de muncă al salariaților din cadrul instituției nu poate depăși 
40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii constituie 8 ore pe zi, 
timp de 5 zile, cu două zile de repaus (sâmbătă şi duminică).  

Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de 
muncă şi de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de 
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muncă, se stabileşte durata redusă a timpului de muncă. Durata săptămânală redusă a timpului de 
muncă constituie: 

a) 24 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani; 
b) 35 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani; 
c) 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă vătămătoare, conform 

nomenclatorului aprobat de Guvernul Republicii Moldova. 
Pentru salariaţii a căror muncă implică un efort intelectual şi psiho-emoţional sporit, durata 

timpului de muncă se stabileşte de Guvern şi nu poate depăşi 35 de ore pe săptămână. Astfel, pentru 
personalul medico-sanitar din instituție se stabilește o durată redusă a timpului de muncă, care nu va 
depăşi 35 ore pe săptămână, sau cel mult 7 ore pe zi la funcţia de bază, cu două  zile de repaus  
(sâmbătă  şi  duminică) cu excepţia salariaților care activează cu timp de muncă redus, sau cu regim 
flexibil al timpului de muncă. Acestor angajați zilele de repaus li se acordă conform Programului de 
activitate al subunității (graficului), stabilit de administrație, de comun acord cu comitetul sindical 
în timpul săptămânii următoare. Normele de timp sunt prevăzute de Nomenclatorul profesiilor şi 
funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu anual 
suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar, aprobat prin 
hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1223 din 09.11.2004 și aprobate la nivel de unitate 
prin contractul colectiv de muncă.  

41. Pentru persoanele cu dizabilități severe şi accentuate (dacă aceștia nu beneficiază de 
înlesniri mai mari) se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână, 
fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare. 

42. Prin acordul dintre salariat şi administarţia CREPOR se poate stabili, atît la momentul 
angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială. Astfel, 
la rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii cu 
dizabilități (inclusiv aflați sub tutela/curatela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru al 
familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, administraţia este obligată să le stabilească 
ziua sau săptămâna de muncă parțială. Retribuirea muncii în cazurile prevăzute mai sus 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, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi 
de muncă.  
 43. Programul  de  muncă  se  stabileşte după cum urmează:  

La salariații cu  40  ore  de  muncă pe săptămână: 
Începutul  zilei  de  muncă  --  ora     8.00 

                       Sfârșitul  zilei  de  muncă    --  ora    16.30 
                       Pauza  de  prânz ora 12.00  --  12.30 

La salariații cu 35 ore de muncă pe săptămână: 
             Începutul  zilei  de  muncă -- ora 8.00 
                       Sfârșitul zilei de muncă -- ora 15.30 
                       Pauza de prânz ora 12.00 -- 12.30 
 La cererea salariatului, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă sau 
regim flexibil al timpului de muncă. 
 44. Categoriilor de salariaţi, pentru care legislaţia în vigoare prevede durata redusă a 
timpului de muncă, în baza contractul individual şi a celui colectiv de muncă, li se stabileşte un 
program special de lucru, fapt ce se va legaliza prin ordinul directorului.  

45. Pentru anumite profesii, prin contractul colectiv încheiat la nivel de unitate, se stabilește 
munca în schimburi cu o durată zilnică a timpului de muncă (a schimbului) de până la 12 ore, 
urmată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 de ore. Pentru asistentele medicale de gardă și 
infirmierele de gardă din Staționarul Protezare Primară, Complicată și Atipică și Staționarele de 
Reabilitare durata schimbului va constitui 24 ore. Pentru personalul din instituție cu o durată a 
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schimbului de cel mult 12 ore (după caz, 24 ore) se va aplica evidenţa globală a timpului de muncă. 
În aceste cazuri, perioada de evidență nu va fi mai mare de un an, iar durata timpului de muncă nu 
va depăși numărul de ore lucrătoare stabilite de legislația în vigoare.  

46. Programul muncii în schimburi (graficele de lucru) se aprobă lunar de către angajator 
după consultarea prealabilă a comitetului sindical și se aduce la cunoștință salariaților vizați.   

47. În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului i se acordă o pauză de masă de 30 
minute (între orele 12:00 – 12:30). În cazul duratei zilnice a timpului de muncă de 11-12 ore, se 
permite o pauză de masă după fiecare 4 ore de muncă. Pentru personalul de gardă, care implică 
activități cu regim de muncă neîntrerupt, durata pauzei de masă se include în timpul de muncă.  

48. Repausul săptămânal se acordă salariaţilor timp de 2 zile consecutive, de regulă sîmbătă 
şi duminică, cu excepţia personalului din întreprindere ce lucrează în schimburi, conform graficelor 
aprobate.  

49. La unitate se stabilesc următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare, cu menținerea 
salariului mediu (Codul muncii art. 111, al. (1)): 

1 ianuarie – Anul Nou; 
7 şi 8 ianuarie – Crăciunul; 
8 martie – Ziua internațională a femeii; 
prima şi a doua zi de Paști conform calendarului bisericesc; 
ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor); 
1 mai – Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii; 
9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuți pentru independența Patriei; 
9 mai – Ziua Europei; 
27 august – Ziua Independenței; 
31 august – sărbătoarea ,,Limba noastră”; 
25 decembrie – Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou); 
ziua Hramului bisericii din localitate, declarată în modul stabilit de consiliul local. 
50. Durata zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce 

cu cel puțin două ore pentru toți salariații. Salariaților cărora li s-a stabilit, conform art. 96, durata 
redusă a timpului de muncă sau, conform art. 97, ziua de muncă parțială, durata zilei de muncă din 
ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră. În cazul în care ziua de muncă din ajunul 
zilei de sărbătoare nelucrătoare se transferă în altă zi, se va păstra aceeași durată redusă a zilei de 
muncă. 

51. Durata  minimă  a  concediului  de  odihnă  anual plătit în cadrul instituției se stabilește  
în  mărime  de  28  zile  calendaristice. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul viitor 
se va face de angajator de comun acord cu organul sindical cu 30 zile calendaristice înainte de 
sfârșitul fiecărui an calendaristic. Programarea se va face astfel încât fiecare salariat să beneficieze 
de concediul de odihnă anual cel puţin o dată la 2 ani în perioada estivală. În cazul imposibilității de 
utilizare a concediului de odihnă anual în conformitate cu programul concediilor, salariaţilor li se 
vor crea condiţiile pentru utilizarea acestuia în altă perioadă a anului pentru care au fost programate 
sau în anul următor, în modul convenit de părți.   

La prezentarea actelor confirmative, salariaţii beneficiază, din motive familiale, de concediu 
suplimentar plătit exprimat în zile lucrătoare în cazurile prevăzute de Convenția colectivă, nivel  de 
unitate. 

52. Pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut, acesta 
beneficiază de un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în baza 
unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la nașterea copilului. La cerere se anexează o 
copie a certificatului de naștere al copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază 
de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit 
pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Angajatorul este 
obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal. Cazurile în care 
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angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a salariaților care iau concediu paternal sunt 
considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancționează conform legii. 

53. Din  motive  familiale  şi  din  alte  motive  întemeiate,  în  baza  unei  cereri  scrise,  
salariatului  i  se  poate  acorda  cu  consimțământul  angajatorului,   concediu  neplătit  cu  o  durată  
de  până  la  120  zile  calendaristice,  în  care  scop  se  emite  un  ordin. În cazul când salariații 
prezintă motive întemeiate concediul neplătit poate fi acordat repetat pe parcursul unui an 
calendaristic. Perioada aflării în concediul neplătit cu o durată mai mare de 30 zile calendaristice nu 
se include în vechimea în muncă, care dă dreptul la concediu de odihnă anual. 

54. Salariaților, care au 2 și mai mulți copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu 
dizabilități), li se acordă concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile 
calendaristice. De asemenea, unuia dintre părinţi, care  au  doi  şi  mai  mulţi  copii  în  vârstă  de  
până  la  14  ani  (sau un copil cu dizabilități în vârstă de până la 16 ani),  părinților  singuri  
necăsătoriți  care  au  un  copil  de  aceeași  vârstă  li  se  acordă  anual,  la  cerere,  un  concediu  
neplătit  cu  o  durată  de  14  zile  calendaristice.  Acest  concediu  poate  fi  cumulat  la  concediu  
de  odihnă  anual  sau  poate  fi  folosit  aparte  (în  întregime  sau  fracționat)  în  perioade  stabilită  
de  comun  acord  cu  angajatorul.  

55. Totodată, pentru vechimea în muncă la CREPOR salariaților li se acordă concedii  
anuale suplimentare durata cărora se stabilește prin contractul colectiv de muncă. 

56. Folosirea  concediului  anual  este  obligatorie  şi  nu  poate  fi  negociată  între  părţi.  
Concediul  de  odihnă  poate  fi  fracționat  la  cererea  salariatului  cu  condiția  ca  una  dintre  
fracțiuni  să  nu  fie  mai  mică  de  14  zile.  

57. Salariatul  poate  fi  rechemat  din  concediu  de  odihnă  anual  numai  cu  acordul  scris  
al  salariatului  şi  numai  pentru  situații  de  serviciu  neprevăzute,  care  fac  necesară  prezența  
acestuia  în  unitate.  În  acest  caz,  salariatul  nu  restituie  indemnizația  pentru  zilele  de  
concediu  nefolosite.  Restul  zilelor  din  concediu  de  odihnă  vor  fi  folosite  în  cadrul  aceluiași  
an  calendaristic  în  conformitate  cu  Codul  Muncii. 

 
Capitolul VI 

Norme etice și deontologice de conduită a salariaților instituției  
58. În exercitarea funcției pe care o deține, salariatul instituției este obligat să aibă un 

comportament profesionist, să respecte legislația în vigoare și prezentul Regulament, precum și să 
să apere loial prestigiul instituției de la orice act și fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor legale ale instituției. 

59. Angajații instituției cu funcții de conducere au obligația să promoveze normele de 
conduită şi să asigure respectarea acestora de către personalul din subordine, precum şi să aibă o 
conduită ireproșabilă în toate împrejurările. Ei poartă răspundere pentru starea disciplinară şi 
ordinea regulamentară din subdiviziunea pe care o conduc, fiind obligați: 

1. să-şi îndeplinească atribuțiile în mod imparțial; 
2. să promoveze normele de conduită, contribuind la întărirea continuă a disciplinei de 

serviciu; 
3. să dezvolte la subalterni simțul responsabilității pentru îndeplinirea atribuțiilor 

funcționale; 
4. să asigure egalitatea de șanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru 

colaboratorii din subordine; 
5. să fie corect în relațiile cu colaboratorii din subordine, să țină cont şi să nu aducă atingere 

demnității personale a acestora; 
6. să susțină formarea şi perfecționarea inițială şi continuă a fiecărui angajat din subordine; 
7. să întreprindă acțiunile necesare pentru prevenirea corupției în rândul angajaților din 

subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eșecurile survenite ca urmare a îndeplinirii 
necorespunzătoare a acțiunilor în cauză; 
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8. să dea ordine legale, clare şi precise, să asigure condițiile necesare pentru executarea lor 
întocmai şi la timp; 

9. să organizeze eficient munca angajaților din subordine, să asigure sporirea randamentului 
şi a calității activității de serviciu; 

10. să educe la angajații din subordine atitudinea grijulie față de bunurile materiale ale 
instituției, să depisteze şi să înlăture cauzele şi condițiile care pot provoca pierderea sau deteriorarea 
lor; 

11. să propună directorului stimularea angajaților din subordine pentru manifestarea 
inițiativei, sârguinței, pentru rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, precum şi să 
propună inițierea procedurii disciplinare în privința salariaților care comit abateri disciplinare, dau 
dovadă de toleranță față de neajunsuri şi de nepăsare față de aplicarea prevederilor legale ale 
regulamentelor şi instrucțiunilor de serviciu; 

60. Salariații instituției se vor prezenta la serviciu într-o ținută vestimentară decentă, cu o 
notă de eleganță simplă, fără a afișa opulență, aspect provocator sau neîngrijit. 

61. Salariații instituției vor da dovadă de perseverență, exigență şi respect față de superiori. 
62. Șeful subdiviziunii poartă întreaga răspundere pentru legalitatea ordinului dat, iar 

angajatul care primește ordinul este obligat să îl execute şi să raporteze imediat după executare. În 
cazul în care angajatul constată că nu poate executa ordinul primit, acesta  raportează imediat 
șefului care l-a dat.  

63. Ordinul (dispoziția, indicația) șefului este obligatorie pentru colaborator şi urmează a fi 
executat necondiționat, întocmai şi la timp, cu excepția cazurilor în care acesta este ilegal. La 
primirea unui ordin ilegal din partea șefului direct sau nemijlocit, colaboratorul sesizează 
conducătorul ierarhic superior. Pentru neîndeplinirea ordinului șefului care s-a dovedit a fi ilegal, 
colaboratorul nu poartă răspundere şi nu poate fi pedepsit. 

64. În cadrul colectivului instituției relațiile dintre salariați trebuie să se bazeze pe respect şi 
bună - credință, comportamentul exemplar fiind un model de comunicare şi atitudine reciprocă 
adecvată. Salariații au obligația să respecte onoarea, reputația şi demnitatea colegilor, precum şi a 
persoanelor cu care contactează în exercițiul funcției deținute prin neadmiterea: 

- întrebuințării unor expresii jignitoare; 
- răspândirea afirmațiilor defăimătoare; 
- dezvăluirii unor aspecte ale vieții private; 
- formulării unor sesizări sau plângeri calomnioase. 
65. Comunicarea cu mijloacele de informare în masă: 
1) Relația cu mijloacele de informare în numele instituției este realizată numai de către 

salariatul abilitat cu acest drept. Salariatul desemnat să participe la activități sau dezbateri publice, 
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducere; 

2) Doar mijloacele de informare în masă autorizate de către conducerea instituției pot realiza 
interviuri, reportaje, comunicate de presă referitoare la activitatea instituției. Salariații vor 
interacționa cu presa doar după o coordonare prealabilă și obligatorie cu directorul instituției. 

66. Corespondența de intrare și ieșire. 
1) Toată corespondența oficială de intrare și ieșire va fi coordonată cu directorul instituției, 

care va numi persoana responsabilă pentru întocmirea răspunsului și a termenilor de executare.   
67. În relațiile cu persoanele terțe, inclusiv beneficiarii, salariații trebuie să dea dovadă de 

politețe, respect, disponibilitate față de problemele cu care se confruntă, să dea dovadă de 
seriozitate, profesionalism și respect față de persoanele cu care intră în relații de serviciu, precum și 
să respecte viața intimă, familială și privată a persoanelor în cauză. 
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Capitolul VII. 
Răspunderea juridică a persoanelor care se află în  

raporturi juridice de muncă cu instituția  
 
Răspunderea juridică 
58. Salariații sunt obligați să-şi îndeplinească în totalitate şi calitativ sarcinile de serviciu 

înscrise în fișa postului, precum şi dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici şi a conducerii 
instituției. 

59. Salariații (inclusiv personalul de conducere) răspund disciplinar pentru încălcarea 
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea 
normelor de comportare care dăunează interesului şi prestigiului instituției. 

60. Salariaţilor le este strict interzis: 
- să refuze îndeplinirea sarcinilor încredințate de către șefii direcți, care sunt în legătură cu 

atribuțiile de serviciu sau sunt de o stringentă importanță pentru activitatea unității; 
- să folosească în scopuri personal–avantajoase relațiile de serviciu sau să intervină pentru 

soluționarea unor cereri care nu țin de competența lor; 
- să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate alcoolică, toxică, narcotică; 
- să înstrăineze documente sau softuri, aparținând instituției, către terți, precum şi să ofere 

date cu caracter confidențial sau care nu sunt de interes public; 
- să aibă manifestări neprincipiale, care să afecteze climatul de lucru din cadrul instituției 

sau care aduc atingere reputației acesteia; 
- să părăsească locul de muncă în interes personal fără anunțarea şi aprobarea prealabilă a 

superiorului ierarhic; 
- să execute lucrări neautorizate în timpul muncii; 
- să falsifice actele privind diverse evidențe (contabile, timpul de muncă, stocul de materiale 

etc.); 
- să înstrăineze bunurile date în folosință sau păstrare; 
- să introducă pe teritoriul instituției unele materiale sau produse care ar putea provoca 

incendii sau explozii, cu excepția celor utilizate în activitatea curentă; 
- să participe la acte de violență sau să le provoace; 
- să întârzie la lucru şi/sau să absenteze nemotivat de la serviciu; 
- să săvârșească acte de hărțuire sexuală; 
- să refuze să se supună examinării medicale prevăzute de lege sau solicitate de către 

conducerea instituției; 
- nerespectarea altor obligații descrise în contractul individual de muncă şi în fișa postului. 
61. Salariaţii au următoarele obligaţii de disciplină a muncii: 
- să respecte programul de muncă; 
- în situația întreruperii activității de muncă pentru anumite motive (concediu medical, alte 

concedii, suspendare a contractului de muncă, detașare, delegare, trimitere la cursuri de specializare 
etc.) salariații sunt obligați să respecte următoarele reguli: - să informeze superiorul ierarhic despre 
scopul şi durata întreruperii activității; - să prezinte superiorului ierarhic actele legale care servesc 
drept temei pentru scoaterea din activitate; - să predea sub semnătură bunurile, actele şi activitățile 
din competența sa, altor persoane, sub coordonarea superiorului ierarhic. 

- să respecte dispozițiile legale referitor la fluxul de documente şi elaborarea acestora şi 
oricăror alte acte specifice fiecărui loc de muncă; 

- să anunțe Serviciul Resurse Umane referitor la orice modificare a datelor personale 
intervenite în situația sa; 

- să respecte şi să asigure, pe toată durata derulării contractului individual de muncă, 
confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile 
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acestora;  
            

Disciplina muncii 
62. Disciplina muncii reprezintă obligația tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli 

de comportare stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective, cu 
contractele colective şi cu cele individuale de muncă, cu regulamentul intern al unității și 
obligațiunile funcționale prevăzute în fișa de post. Disciplina de muncă se asigură în instituție 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 munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz 
de comitere a unor abateri disciplinare. 

63. Pentru succese în muncă, administraţia CREPOR poate aplica salariaţilor stimulări sub 
formă de: a) mulţumiri; b) premii băneşti; c) cadouri de preţ; d) diplome de onoare.  

Pentru a spori rolul premiului la cointeresarea angajaţilor în corelarea rezultatelor finale ale 
activităţii de producţie în raport de volum, nivel de calitate şi termenii de asistenţă protetico-
ortopedică a contingentului deservit şi sporirea calităţii asistenţei medicale, în cadrul CREPOR se 
vor elabora Regulamente vizînd premierea personalului. Aceste regulamente vor stabili indicatorii 
de bază şi suplimentari de premiere a salariaţilor, condiţiile de acordare sau lipsire de aceste premii.  

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. 

Stimulările se aplică de către administraţie de comun acord cu Comitetul Sindical. 
Stimulările se consemnează într-un ordin al directorului și se aduc la cunoștința colectivului de 
muncă. 

64. Unicul temei al răspunderii disciplinare, condiție necesară şi suficientă a antrenării ei, 
este abaterea disciplinară, fapta comisă de salariat. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu 
munca şi care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către un salariat, prin care 
acesta a încălcat normele legale, prezentul Regulament, alte reglementări interne ale instituției, 
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispozițiile 
legale ale superiorilor ierarhici. 

65. Sancțiunea disciplinară este o măsură de constrîngere aplicată salariatului ca urmare a 
purtării sale ilegale, manifestată prin încălcarea disciplinei de muncă. Pentru încălcarea disciplinei 
de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertismentul;  
b) mustrarea;  
c) mustrarea aspră;  
d) concedierea.  
Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de 

muncă. Totodată, potrivit Regulamentelor de premiere a personalului CREPOR, în calitate de 
măsură de constrângere în prezența unui comportament deviant sau ilegal, se permite lipsirea 
salariaților de premiu (adaos) total sau parțial, conform condiţiilor prevăzute de aceste regulamente. 

Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune.  
La aplicarea sancţiunii disciplinare, administraţia trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii 

disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. 
Până la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului 

o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către 
salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se 
consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al 
salariaților.  

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

Sancțiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, 
dar nu mai tîrziu 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. 

Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul directorului, 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 de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere care se 

comunică salariatului cel tîrziu la data eliberării din serviciu, se comunică salariatului, sub 
semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Refuzul salariatului de a 
confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un 
reprezentant al administraţiei şi un membru al Comitetului Sindical. 

Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în termen de 3 
luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său, sau în 
termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul 
litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului. 

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi 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. 

Directorul este în drept să revoce sancţiunea disciplinară aplicată în decursul unui an din 
proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul Comitetului Sindical sau al şefului 
nemijlocit al salariatului. 

În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se 
pot aplica stimulări prevăzute mai sus, cu excepţia premiilor stabilite conform Regulamentelor 
privind premierea personalului CREPOR. 

 
Răspunderea materială 

 66. Partea contractului individual de muncă (angajatorul sau salariatul) care a cauzat, în 
legătură cu exercitarea obligaţiilor sale de muncă, un prejudiciu material şi/sau moral celeilalte părţi 
repară acest prejudiciu conform prevederilor legislației în vigoare. Încetarea raporturilor de muncă 
după cauzarea prejudiciului material şi/sau a celui moral nu presupune eliberarea părţii contractului 
individual de muncă de obligația reparării acestui prejudiciu.  

67. Angajatorul este obligat să repare integral prejudiciul material şi cel moral cauzat 
salariatului în legătură cu îndeplinirea de către acesta a obligațiilor de muncă, în cazul discriminării 
salariatului la locul de muncă sau ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci, dacă 
legislația în vigoare nu prevede altfel.  

Prejudiciul moral se repară în formă bănească sau într-o altă formă materială determinată de 
părţi. Litigiile şi conflictele apărute în legătură cu repararea prejudiciului moral se soluţionează de 
instanţa de judecată, indiferent de mărimea prejudiciului material ce urmează a fi reparat. 

CREPOR este obligat să compenseze angajatului salariul pe care aceasta nu l-a primit, în 
toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligaţie survine, în particular, în 
caz de: 

- refuz neîntemeiat de angajare;  
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- eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă;  
- staționare a unității din vina administrației, cu excepţia perioadei şomajului tehnic;  
- reținere a plății salariului;  
- reținere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu;  
- răspândire, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise etc.), a informaţiilor 

calomnioase despre salariat;  
- neîndeplinire în termen a hotărîrii organului competent de jurisdicţie a muncii care a 

soluţionat un litigiu (conflict) avînd ca obiect privarea de posibilitatea de a munci.  
 Dacă CREPOR, în urma îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale prevăzute de 
contractul individual de muncă, va cauza un prejudiciu material salariatului, acest prejudiciu va fi 
reparat integral de către instituție. Mărimea prejudiciului material se calculează conform preţurilor 
de piaţă existente la data reparării prejudiciului, conform datelor statistice. Prin acordul părţilor, 
prejudiciul material poate fi reparat în natură. 

68. Cererea scrisă a salariatului privind repararea prejudiciului material şi celui moral se 
prezintă administraţiei. Cererea respectivă se înregistrează, se examinează şi se emite ordinul 
corespunzător în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării cererii, iar ordinul se aduce la 
cunoştinţa salariatului sub semnătură. Dacă salariatul nu este de acord cu ordinul directorului sau 
dacă ordinul nu a fost emis în termenul prevăzut mai sus, salariatul este în drept să se adreseze cu o 
cerere în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă apărut. 

69. Salariatul este obligat să repare prejudiciul material cauzat instituției. La stabilirea 
răspunderii materiale, în prejudiciul ce urmează a fi reparat nu se include venitul ratat de intituție ca 
urmare a faptei săvîrşite de salariat. Dacă prejudiciul material a fost cauzat printr-o faptă ce 
întruneşte semnele componenţei de infracţiune, răspunderea se stabilește potrivit Codului penal. 
Salariatul este absolvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de forţă 
majoră, confirmate în modul stabilit, de extremă necesitate, de legitimă apărare, de executare a unei 
obligaţii legale sau contractuale, precum şi în limitele riscului normal de producţie. Salariații nu 
răspund pentru pierderile inerente procesului de producţie, care se încadrează în limitele prevăzute 
de normele tehnologice sau de legislaţia în vigoare, pentru prejudiciile materiale provocate în 
circumstanţe neprevăzute care nu puteau fi înlăturate, precum şi în alte cazuri similare. 

70. Pentru prejudiciul cauzat instituției, salariatul poartă răspundere materială în limitele 
salariului mediu lunar dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel. La fiecare plată a salariului, 
cuantumul total al reţinerilor nu poate să depăşească 20 la sută, iar în cazurile prevăzute de 
legislaţia în vigoare – 50 la sută din salariul ce i se cuvine salariatului. 

71. Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat 
din vina lui instituției în cazurile când:  

a) între salariat şi CREPOR a fost încheiat un contract de răspundere materială deplină 
pentru neasigurarea integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau 
în alte scopuri;  

b) salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în 
baza altor documente unice;  

c) prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite prin 
hotărîre judecătorească;  

d) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau 
toxică;  

e) prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a materialelor, 
semifabricatelor, produselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a 
instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protecţie şi a altor 
obiecte pe care întreprinderea le-a eliberat salariatului în folosinţă;  

f) în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină 
pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;  

g) prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.   
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72. Contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină poate fi încheiat de CREPOR 
cu salariatul care a atins vîrsta de 18 ani şi care deţine o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit 
de păstrarea, prelucrarea, vînzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a 
valorilor ce i-au fost transmise.  

73. Salariatul vinovat de cauzare instituției a unui prejudiciu material îl poate repara 
benevol, integral sau parţial. În acest caz, salariatul prezintă un angajament scris privind repararea 
benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. Dacă salariatul care şi-a 
asumat acest angajament a încetat raporturile de muncă, datoria neachitată se restituie în modul 
stabilit de legislaţia în vigoare. Cu acordul scris al directorului, salariatul poate repara prejudiciul 
material cauzat substituindu-l printr-un echivalent sau îndreptînd ceea ce a deteriorat. 

 
Capitolul VIII 

Soluționarea cererilor și jurisdicția individuală a muncii 
 74. Salariaţilor le este recunoscut şi garantat dreptul de a se adresa organelor de conducere 
ale instituției şi/sau comitetului sindical din cadrul unității în vederea soluționării unor cereri, 
vizând activitatea profesională de muncă. 

75. Salariaţii au obligația de a-şi exercita acest drept cu bună-credință şi de a reflecta corect 
şi imparțial realitatea. 

76. Cererile şi demersurile adresate administrației vor fi întocmite în scris și se vor depune în 
anticamera directorului, urmând să fie înregistrate. Cererile şi demersurile vor conține în mod 
obligatoriu datele de contact ale petiționarului, cu indicarea poziției deținute, precum şi semnătura 
acestuia. Petițiile care nu întrunesc aceste condiții nu vor fi supuse examinării și soluționării. 

 
77. Administrația instituției va soluționa în conformitate cu prevederile legale de uz general 

şi intern toate petițiile care corespund criteriilor enumerate mai sus, dispunând, în acest sens, măsuri 
de cercetare a situațiilor descrise. 

78.  Administrația instituției are obligaţia de a comunica petiţionarului rezultatul soluţionării 
în termen de 30 de zile din ziua înregistrării petiţiei. Termenul poate fi prelungit cu 15 zile în cazul 
necesității unei cercetări mai detaliate. Avizul sau răspunsul va fi semnat de către director sau de 
către persoana împuternicită de către acesta, precum şi de către persoana care a formulat răspunsul, 
indicându-se în mod obligatoriu temeiurile de drept care au stat la baza unui anumit răspuns. 

79. Jurisdicția individuală a muncii are drept obiect soluţionarea litigiilor individuale de 
muncă privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor 
individuale de muncă.  

Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi instituție privind: 
- încheierea contractului individual de muncă;  
- executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;  
- încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de muncă;  
- plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 

de către una din părţile contractului individual de muncă;  
- rezultatele concursului;  
- alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă. 
80. Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de 

judecată: 
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea 

dreptului său;  
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care 

obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.  
Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii şi va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen 
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de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia cu emiterea în acest sens a unei 
hotărâri. Hotărîrea în cauză va fi remisă părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. 

Salariații sau reprezentanții acestora care se adresează în instanţele de judecată cu cereri de 
soluţionare a litigiilor şi conflictelor ce decurg din raporturile de muncă (inclusiv pentru a ataca 
hotărîrile şi deciziile judecătoreşti privind litigiile şi conflictele vizate) sînt scutiţi de plata 
cheltuielilor judiciare (a taxei de stat şi a cheltuielilor legate de judecarea pricinii). 

 
Capitolul XI 

Dispoziții finale 
81. Subiectele nereglementate de prezentul Regulament intern sunt reglementate de 

legislația în vigoare. 
82. Salariaţii familiarizați cu prezentul Regulament intern confirmă acest fapt prin depunerea 

semnăturii în registrul corespunzător. 
83. Prezentul Regulament intern se afișează în toate subdiviziunile structurale ale instituției. 
84. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către directorul instituției. 

 
 
 


