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Capitolul I

DISPoZITrI GIiNЕRлLЕ

1.1. Regulamentul iпtегп al i.S, "Direclia Nodului lIidrotehnic Coste;ti-Slinca"
(in continuare i.S.,,DNI[ ,,Coste9ti-Stinca") este uп act juridic, intocrnit irr cadrul
unitalii 9i арrоЬаt de Consiliul de adrTinistгalie al i,S.,,DNI{ Coste9ti-Stinca",

Prezentul Regulament пu poate сuргiпdе prevederi се сопtrачiп Codului
Mrrncii al Republicii Moldova qi legislaliei in чigоаге,

prevederile Regulalnentului пu реrmit limitагеа drерtuгilоr individuale sau
colective ale angajali lоr.

1.2. RegulalTentul iпtегп se aplicб qi se гйsfrапgе in mod obligatoriul аsuрrа
tuturоr salarialilor i.S.,,DNI-I Costeqti-Stinca", .u геSресtагеа principiului
псdisсrirпiпйгii Ei elirTinйrii оriсйrеi fьrrпе de lеzаrе а demnitйlii ?п muпса.

1.3. iп cadrul rapoftLlгilorde muпсй ac(ioneazй ргiпсiрiul egalitalii in drерtuгi а
tutuгог Salarialilor. оriсе discrirTinare, diгесtй sau indirectй, а salariatului ре сгitегii
de Sex, virstб, rаsё, etnie, геligiе, opliune politicй, origine socialй, domiciliu,
handicap, араrtепепlй sau activitate sindicalй, ргесum qi ре alte criterii nelegate de
calitalile sale рrоfеsiопаlе, este iпtеrzisй.

1.4. Ргеzепtul Regulament intern se aduce la cunoqtin|a tuturоr sаIаriаlilоr i.S,
,,DNH Costeqti-Stinca'o, sub sеmпёtuгД, de сёtrе angajator gi рrоduсе еГесtе.iuridiсе
репtгч ace9tia de la data ?псuпоqtiпtrйгii.

Respectarea prezentului Regulament este obligatorie репtru toli salarialii i.s.
,,DNI,-I Coste9ti-St?nca''.

. л __]:l: Obligalia ГаrПiliаrizйГii sаlагiаlilог сu сопli!lцtul RegulamentuIili iпtегп all,S,,лNI-i Costeqti-St?nc1"_1e intEptuieýte рriп stчdiсгеа acestuia in mod individual,сопllrmагеа fаrпiliагizйгii fiind ореrаtё ргiп dерurlсгеа Sеmпйгii in Listcl sct|at.iayiltlr
Jamiliarizct{i ctt rеgulаmепtцl iпiеrп al' i,S,,,БNн- Cistesti-Stiпca'', саге este рагtеintegrantй а acestuia.

осеs-чегЬаl пr, din/ ---
Oligevschi Seгgir"r
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1.6. Regulament intern se afişează în toate subdiviziunile structurale al Î.S. 

„DNH Costeşti-Stînca”. 

 

Capitolul II 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI  

ŞI ALE SALARIAŢILOR 

 

2.1. Angajatorul are dreptul: 

a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de 

muncă 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 unitate; 

f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să 

adere la ele. 

 

2.2. Angajatorul se obligă: 

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 ofere salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă; 

d) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de 

securitate şi sănătate în muncă; 

e) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte 

mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă; 

f) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare 

potrivit profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în 

serviciu, fără nici un fel de discriminare; 

g) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de 

concediere; 

h) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, 

precum şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul 

competent a plîngerilor privind discriminarea; 

i) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor 

de serviciu cu cele familiale; 

j) să întroducă în Regulamentul intern al întreprinderii dispoziţii privind 

interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale; 

k) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor; 

l) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală; 

m) să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii, de 

contractul colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă; 
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n) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, 

furnizînd reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică 

necesară în acest scop, precum şi informaţia necesară controlului asupra 

executării contractului; 

o) să informeze şi să consulte salariaţii referitor la situaţia economică a 

întreprinderii, la securitatea şi sănătatea în muncă şi la alte chestiuni ce ţin 

de funcţionarea întreprinderii; 

p)  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; 

q) 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; 

r) să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea 

întreprinderii în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative; 

s) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea 

obligaţiilor lor de muncă; 

t) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în 

modul prevăzut de legislaţia în vigoare; 

u) 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; 

v) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte 

normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de cel 

individual de muncă. 

 

2.3. Salariatul are dreptul: 

a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual 

de muncă, în modul stabilit de prezentul cod; 

b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; 

c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind 

organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, 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; 

f) la informarea deplină și veridică privind condițiile de activitate, anterior 

angajării sau transferării într-o altă funcție; 

g) la informarea și consultarea privind situația economică a întreprinderii, 

securitatea și sănătatea în muncă și privind alte chestiuni ce țin de 

funcționarea întreprinderii, în conformitate cu prevederile Codului muncii 

al Republicii Moldova; 
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h) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei 

publice centrale şi locale, organele de jurisdicţie a muncii;  

i) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul 

muncii şi cu alte acte normative; 

j) 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; 

k) la participare în administrarea întreprinderii, în conformitate cu Codul 

muncii şi cu contractul colectiv de muncă; 

l) la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de 

muncă, prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea contractului 

colectiv de muncă; 

m) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a 

libertăţilor şi intereselor sale legitime; 

n) 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; 

o) 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; 

p) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia 

în vigoare.   

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sînt recunoscute în Codul muncii. 

Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de 

muncă sau limitarea acestora este nulă. 

 

 2.4. Salariatul se obligă: 

a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul 

individual de muncă; 

b) să îndeplinească normele de muncă stabilite; 

c) să respecte cerinţele Regulamentului intern al întreprinderii şi să poarte în 

permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat 

de angajator; 

d) să respecte disciplina muncii; 

e) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi 

salariaţi şi cu angajatorul; 

f) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi; 

g) să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă; 

h) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale 

altor salariaţi; 

i) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice 

situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru 

integritatea patrimoniului angajatorului; 

j) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre 

imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile 

lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică 

absența; 
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k) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit; 

l) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

contractul colectiv de muncă. 

 

CAPITOLUL III 

 SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

3.1. Conform art.43 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, salariaţii au 

dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, 

regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe 

economie, repausul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în 

condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. 

 

3.2. Angajtorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea unor 

condiţii normale de lucru în scopul reducerii nocivităţilor, prevenirii accidentelor de 

muncă conform Legii nr.186/2008 a securităţii şi sănătăţii în muncă (în continuare 

Legea nr.186/2008) şi Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.353 din 5 mai 2010. 

     În temeiul dispoziţiilor art.10 alin.(1) din Legea nr.186/2008, 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. 

     În funcţie de natura activităţilor din întreprindere, angajatorul este obligat: 

a) evitarea riscurilor profesionale; 

b) evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor profesionale la sursă; 

d) adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei, inclusiv 

ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce priveşte adaptarea 

rezonabilă a locului de muncă, alegerea echipamentelor de lucru, a 

metodelor de producţie şi de lucru, în vederea atenuării muncii 

monotone şi a muncii normate şi reducerii efectelor acestora asupra 

sănătăţii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai 

puţin periculoase; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire ample şi coerente, care să includă 

tehnologia, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi 

influenţa factorilor legaţi de mediul de lucru; 

h) acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de 

protecţie individuală, cu excepţia cazurilor cînd acestea se referă la 

persoanele cu dizabilităţi; 

i) asigurarea lucrătorilor cu instrucţiunile corespunzătoare privind 

securitatea şi sănătatea în muncă; 

j) furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi 

echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi menţinerea 

locului de muncă; 
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k) crearea şi menţinerea unor condiţii igienice pentru viaţă şi muncă; 

l) propagarea odihnei active în rîndul salariaţilor. 

 

 În ce priveşte organizarea serviicilor de protecţie şi prevenire a riscurilor 

profesionale în întreprindere, angajatorul va desemna un lucrător care să se ocupe de 

activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în întreprindere. 

Lucrătorul desemnat trebuie să aibă absolvite cursuri de instruire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi să dispună de mijloacele necesare. 

          În domeniul asigurării măsurilor necesare pentru acordare primului ajutor, 

stingerea incindiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat, 

angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, măsuri adaptate naturii activităţilor şi 

mărimii unităţii şi care iau în considerare prezenţa altor persoane; 

b) să desemneze, între altele, lucrătorii care vor aplica de prim ajutor, de 

stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; 

c) să asigure orice contacte necesare cu serviciile externe de protecţie şi 

prevenire, în special în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor, 

asigurarea serviciului medical de urgenţă, serviciului de salvatori şi 

pompieri. 

        Angajatorul are şi alte obligaţii de natură managerială şi tehnico-

organizatorică, şi anume: 

a) să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale, inclusiv a celor 

referitoare la grupurile sensibile la riscuri specifice; 

b) să decidă care sînt măsurile de protecţie ce urmează a fi luate şi, în caz de 

necesitate, care este echipamentul de protecţie ce poate fi utilizat; 

c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca efect incapacitatea de muncă 

a lucrătorului pentru mai mult de 3 zile; 

d) să întocmească pentru autorităţile competente, în conformitate cu actele 

normative în vigoare, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi; 

e) din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a 

echipamentelor de lucru, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, să 

adopte soluţii conforme cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, a căror aplicare 

va avea ca efect eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale; 

f) să întocmească, în cazul cînd 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 întreprinderii; 

g) să stabilească pentru lucrători atribuţiile ce le revin în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, corespunzător posturilor de lucru sau funcţiilor exercitate; 

h) să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în 

spiritul prezentei legi, pentru aplicarea actelor normative în domeniu, ţinînd seama de 

particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din întreprindere; 

i) să asigure şi să controleze, prin propria competenţă, prin intermediul 

lucrătorilor desemnaţi şi/sau al serviciilor externe de protecţie şi prevenire, 

cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
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protecţie şi prevenire stabilit, precum şi a dispoziţiilor legale în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

j) să ia măsuri pentru asigurarea întreprinderii cu materialele necesare 

informării şi instruirii lucrătorilor: afişe, ghiduri, filme cu privire la securitatea şi 

sănătatea în muncă etc.; 

k) 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; 

l) 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; 

m) să asigure efectuarea examenului medical periodic şi, după caz, testarea 

psihologică periodică a lucrătorilor; 

n) să ţină evidenţa zonelor cu risc profesional grav şi specific, menţionate la 

art.10 alin. (4) lit. e); 

o) 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; 

p) să asigure comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termenele 

stabilite a accidentelor de muncă produse în întreprindere, elaborarea şi realizarea 

măsurilor de prevenire a acestora; 

q) să prezinte documentele şi informaţiile privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau în timpul 

cercetării accidentelor de muncă; 

r) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în timpul 

controlului şi în timpul cercetării accidentelor de muncă; 

s) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să 

participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă; 

t) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident grav, 

mortal sau colectiv, de muncă, cu excepţia cazurilor cînd menţinerea acestei stări 

poate genera alte accidente de muncă ori poate periclita viaţa accidentaţilor şi a altor 

persoane; 

u) să asigure lucrătorii cu echipamente de lucru neprimejdioase; 

v) să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie; 

x) să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie nou în cazul 

degradării acestuia sau în cazul pierderii calităţilor de protecţie. 

În domeniul informării, consultării şi participării salariaţilor la discuţiile ce ţin 

de problemele referitoare la securitatea şi sănătatea la locul de muncă, angajatorul 

trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii sau reprezentanţii acestora 

din întreprindere să primească toate informaţiile necesare privind: 

a) riscurile profesionale, precum şi activităţile şi măsurile de protecţie şi 

prevenire atît la nivelul întreprinderii, în general, cît şi la nivelul fiecărui tip 

de post de lucru şi/sau de funcţie, în particular; 

b) măsurile luate în conformitate cu dispoziţiile art.12 alin.(2) şi (3) din Legea 

nr. 186/2008. Totodată, angajatorului îi revine obligaţia de informare asupra 
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tuturor aspectelor specificate anterior a angajatorilor lucrătorilor din orice 

întreprindere externă încadraţi în muncă în întreprinderea sa. 

De asemenea, angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare ca lucrătorul 

desemnat sau reprezentanţii lucrătorilor, pentru a-şi îndeplini funcţiile în conformitate 

cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: 

a) evaluarea riscurilor profesionale şi a măsurilor de protecţie specificate la 

art.13 lit. a) şi b) din Legea nr. 186/2008; 

b) evidenţa şi rapoartele prevăzute la art.13 lit. c) şi d) din Legea nr. 186/2008; 

c) informaţiile privind măsurile de protecţie şi prevenire, precum şi la 

informaţiile provenind de la inspectorii de muncă. 

Angajatorul consultă lucrătorii şi reprezentanţii acestora şi le permite să ia 

parte la discuţiile ce ţin de problemele referitoare la securitatea şi sănătatea la locul 

de muncă. 

 

3.3. Instruirea lucrătorilor constituie un instrument esenţial pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă. În acest context, 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 lecţii: 

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. 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să 

fie: 

a) adaptată în funcţie de evoluţia riscurilor profesionale sau de apariţia unor 

riscuri noi; 

b) periodică şi pe măsura necesităţii. 

Instruirea periodică a muncitorilor se va efectua la intervale ce nu vor depăşi 6 

luni. 

 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are loc în 

timpul programului de lucru, în interiorul sau în afara întreprinderii. Costul instruirii 

este suportat de către angajator. 

 Instruirea conducătorilor de întreprindere, conducătorilor locurilor de muncă, 

specialiştilor, lucrătorul desemnat şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată 

după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni. 

Instruirea conducătorului de întreprindere şi lucrătorului desemnat se 

efectuează la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecţie şi 

prevenire, iar instruirea conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi 

reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează la cursuri de instruire realizate de serviciul 

intern de protecţie şi prevenire sau de serviciile externe de protecţie şi prevenire. 

 

3.4. Fiecare salariat îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea 

profesională şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în 
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muncă primite din partea angajatorului, astfel încît să nu expună la pericol de 

accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană şi nici alte 

persoane care ar putea fi afectate de acţiunile sau de omisiunile lui în timpul lucrului. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă salariaţii sunt obligaţi: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 defecţiuni ale sistemelor 

de protecţie; 

d) să aducă la cunoştinţă 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; 

e) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atîta timp cît este 

necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe 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; 

f) să însuşească şi să respecte instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă. 

 

3.5. Salariaţii beneficiază de o serie de drepturi în materia asigurării securităţii 

în muncă şi a protecţiei sănătăţii acestora.  

Astfel, fiecare lucrător este în drept: 

a) să aibă un post de lucru corespunzător actelor normative de securitate şi 

sănătate în muncă; 

b) să obţină 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; 

c) să refuze efectuarea de lucrări în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori 

sănătatea sa pînă la înlăturarea acestuia; 

d) să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament individual de 

protecţie; 

e) să fie instruit şi să beneficieze de reciclare profesională în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă din contul angajatorului; 

f) să se adreseze angajatorului, sindicatelor, autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea problemelor 

ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă; 

g) 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; 



 9 

h) să fie supus unui examen medical extraordinar potrivit recomandărilor 

medicale, cu menţinerea postului de lucru şi a salariului mediu pe durata 

efectuării acestui examen. 

 

3.6.  Condiţiile de muncă stipulate în contractul individual de muncă trebuie să 

corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. 

Dacă salariatul refuză să presteze munca în cazul apariţiei unui pericol pentru 

viaţa ori sănătatea sa, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului, o altă muncă, 

corespunzătoare nivelului de pregătire profesională a salariatului, pînă la înlăturarea 

pericolului, cu menţinerea salariului de la locul de muncă precedent.  În cazul în care 

acordarea unei alte munci nu este posibilă, timpul staţionării salariatului pînă la 

înlăturarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea sa se plăteşte de angajator în 

conformitate cu art. 163 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova. 

Refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru 

viaţa ori sănătatea sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în 

muncă sau de a presta munca în condiţii grele, vătămătoare şi periculoase ce nu sînt 

prevăzute în contractul individual de muncă nu atrage răspunderea disciplinară. 

În cazul neasigurării salariatului, conform cerinţelor de securitate şi sănătate în 

muncă, cu echipament de protecţie individuală şi colectivă, angajatorul nu are dreptul 

să ceară salariatului executarea obligaţiilor de muncă şi este obligat să plătească 

staţionarea din această cauză în conformitate cu prevederile art.225 alin. (5) şi ale 

art.163 alin.(1) din Codul muncii al Republicii Moldova. 

În cazul vătămării sănătăţii salariatului în legătură cu exercitarea obligaţiilor de 

muncă, prejudiciul (material şi moral) cauzat se efectuează în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

 3.7. Angajatorul este obligat să asigure temperatura aerului la posturile de lucru 

în încăperi în limitele termice minime admise de 18oC, în limitele maxime admise de 

32o C. La locurile de muncă unde temperatura aerului depăşeşte constant 30oC,  se va 

asigura distribuirea apei carbogazoase saline (1g NaCl/1000 ml) sau minerale, în 

cantitate de 2000-4000 ml/persoană/schimb, cu temperatura de 16-18oC. 

 

 3.8. Salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire 

excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mâinilor li 

se distribuie gratuit de către angajator materiale igienico-sanitare în sortimente, 

cantiţăţi şi cu periodicitatea distribuirii lor stabilite în modul prevăzut de Guvernul 

Republicii Moldova. 

 

 3.9. Angajatorul poartă răspundere pentru organizarea şi asigurarea securităţii 

şi sănătăţii lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată. Mai mult, 

angajtorul nu este exonerat de responsabilităţile sale în domeniul enunţat mai înainte 

în cazul în care apelează la servicii externe de protecţie şi prevenire. Consacrarea şi 

existenţa obligaţiilor lucrătorilor în acelaşi domeniu al securităţii şi sănătăţii în muncă 

nu aduc atingerea principiului responsabiltăţii angajatorului (art.9 alin.(3) din Legea 

nr.186/2008). 
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 Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor 

de securitate şi sănătate în muncă poartă răspundere materială, disciplinară, 

contravenţională şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

DISCIPLINA MUNCII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE 

DISCIPLINARE APLICABILE. PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

4.1. Una din obligaţiile de bază ale salariaţilor este respectarea disciplinei 

muncii. 

Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor întreprinderii de a se 

subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii 

Republicii Moldova, cu alte acte normative, cu convenţile colective, cu contractele 

colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu alte actele normative la nivel 

de unitate, inclusiv cu prezentul Regulamentul intern al Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”. 

 

4.2. Disciplina de muncă se asigură în Î.S.„DNH „Costeşti-Stînca” 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. 

 

4.3. Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica salariatului stimulări sub 

formă de: 

a) mulţumiri; 

b) premii;    

c) cadouri de preţ; 

d) diplome de onoare. 

 

     4.4. Stimulările se aplică de către angajator după consultarea reprezentanţilor 

salariaţilor. 

Stimulările se consemnează într-un ordin, se aduc la cunoştinţa colectivului de 

muncă.  

 

     4.5. 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 (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul 

muncii). 

  Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea 

disciplinei de muncă. 

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

gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. 

4.6. Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform procedurii 

disciplinare stabilite de Codul muncii al Republicii Moldova şi de regulamentul 

intern al Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”: 

a) încetarea nejustificată a lucrului; 

b) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul angajatorului, fără forme 

legale, înstrăinarea acestora sau utilizarea lor în scopul personale; 

c) întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor; 

d) executarea de lucrări străine de interesele angajatorului în timpul 

serviciului; 

e) transmiterea către persoane fizice sau juridice a unor: date sau informaţii 

care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu respectivele persoane; 

date personale ale altor slariaţi, fără acordul acestora; 

f) desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori sau prestatori de servicii 

la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru; 

g) oferirea sau solicitarea, primirea ilicită de bani sau de alte foloase, legate de 

calitatea de salariat la Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”; 

h) absenţa nemotivată de la lucru; 

i) simularea de boală; 

j) prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor 

narcotice sau toxice care afectează judecata, coordonarea sau viteza de 

reacţie şi afecteză capacitatea salariatului de a presta munca la capacitate 

normală; 

k) refuzul de a trece controlul medical prevăzut de lege sau solicitat de 

conducerea Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”; 

l) nerespectarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a termenelor de 

soluţionare a petiţiilor; 

m)  intervenţiile pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal. 

 

4.7.  În virtutea prevederilor art.2111 din Codul muncii al Republicii Moldova, 

se consideră încălcare gravă a obligaţiilor de muncă, ce poate servi drept temei pentru 

concedierea disciplinară a salariatului culpabil potrivit art.86 alin.(1)lit.p) din Codul 

muncii, următoarele acţiuni ale salariatului: 

a) primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără 

perfectarea documentelor corespunzătoare; 

b) acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui 

serviciu sau altor beneficii; 

c) folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi; 

d) folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului şi a bunurilor aflate 

în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, 

comodat) fără acordul în scris al acestuia; 

e) nerespectarea clauzei de confidenţialitate; 

f) încălcarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, constatată, în formă 

scrisă, de conducătorul întreprinderii, de lucrătorul desemnat, de serviciul 

intern ori extern de protecţie şi prevenire sau de Inspectoratul de Stat al 

Muncii, dacă această încălcare a atras consecinţe grave (accident de muncă, 
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avarie) sau a creat un pericol real şi iminent al survenirii unor asemenea 

consecinţe; 

g) refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, 

iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre 

obligaţia de a trece examenul medical; 

h) cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depăşeşte cinci salarii 

medii lunare pe economie prognozate. 

 

4.8. Sancţiunea disciplinară se aplică de către organul căruia i se atribuie 

dreptul de angajare a salariatului respectiv. 

Pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară  

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 de serviciu, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte 

persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le 

consideră necesare. 

 

4.9. Sancţiunea 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. 

 

4.10. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin 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 conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3), 

se comunică salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite 

confirmarea înștiințării, 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 angajatorului şi un reprezentant al 

salariaţilor. 

Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în 

condiţiile art.355. 
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4.11. 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. 

Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce 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 pot aplica stimulări prevăzute de Codul muncii şi prezenul 

regulament p.4.3. 

 

CAPITOLUL V 

REGIMUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ 

 

Timpul de muncă 

 

 5.1. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu 

prezentul regulament, cu contractul colectiv şi cu cel individual de muncă, îl foloseşte 

pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă. 

Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor Î.S.“DNH Costeşti-Stînca” 

nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă. 

 

5.2. 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 muncă, se stabileşte durata redusă a timpului de 

muncă.  
 

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.  

Retribuirea muncii în acest caz se efectuează proporţional timpului lucrat sau 

în funcţie de volumul lucrului făcut. 

Activitatea în condiţiile timpului de lucru parţial nu implică limitarea 

drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de 

odihnă anual sau a altor drepturi de muncă. 

 

5.4. Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore. 

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii constituie 8 ore pe zi, 

timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus - sâmbătă şi duminică. 

Programul zilnic al timpului de muncă – 800 – 1700. 

Pauza de masă – 1200 - 1300. 

Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi 

şi începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai mică 

decât durata dublă a timpului de muncă zilnic. 

 

5.5. Pentru unele profesii – casieri şi paznici se stabileşte durata zilnică a 

timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioada de repaus de cel puţin 24 ore. 

Pauza de masă se include în timpul de muncă. 



 14 

 Pentru casierii şi paznicii se consideră muncă de noapte prestată între orele 2200 

şi 600. 

 

5.6. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite, 

prevăzute la art.111 din Codul muncii al Republicii Moldova, se reduce cu o oră 

pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de 

muncă sau ziua de muncă parţială. 

 

5.7. Angajatorul este obligat să ţină, în modul stabilit, evidenţa timpului de 

muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii 

prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare 

 

Timpul de odihnă 

 

5.8. Tuturor salariaţilor al Î.S.„DNH Costeşti-Stînca” li se acordă anual un 

concediu de odihnă plătit, cu o durată de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor 

de sărbătoare nelucrătoare.  

5.9. În vechimea în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual se 

includ: 

a) timpul cînd salariatul a lucrat efectiv; 

b) timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut locul de muncă 

(funcţia) şi salariul mediu integral sau parţial; 

c) timpul absenţei forţate de la lucru – în cazul eliberării nelegitime din 

serviciu sau transferului nelegitim la o altă muncă şi al restabilirii ulterioare 

la locul de muncă; 

d) timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar şi-a menţinut locul de muncă 

(funcţia) şi a primit diferite plăţi din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 

excepţia concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 

3 ani; 

e) alte perioade de timp prevăzute de contractul colectiv sau de cel individual 

de muncă, de regulamentul intern al întreprinderii. 

  

5.10. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor 

după expirarea a 6 luni de muncă la Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”. 

Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la întreprindere, concediul de odihnă 

pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor 

categorii de salariaţi: 

a) femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el; 

b) salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani; 

c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi 

înainte de expirarea a 6 luni de muncă la Î.S.„DNH Costeşti-Stînca”. 

Salariaţilor transferaţi dintr-o întreprindere în alta concediul de odihnă anual li 

se poate acorda şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer. 

Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă poate fi acordat 

salariatului, în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării 

stabilite. 
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Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri 

scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel 

puţin 14 zile calendaristice. 

Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului emis de 

angajator. 

 

5.11. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de 

angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni 

înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. 

La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa 

salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a întreprinderii. 

Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în 

baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor. 

Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în 

vîrstă de pînă la 16 ani sau un copil cu dizabilităţi şi părinţilor singuri care au un copil 

în vîrstă de pînă la 16 ani concediile de odihnă anuale li se acordă în perioada de vară 

sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului. 

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, 

cît şi pentru salariat. Salariatul trebuie să fie prevenit, în formă scrisă, despre data 

începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte. 

 

5.12. Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o 

indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu 

pentru perioada respectivă. 

Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit de Guvern. 

Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile 

calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. 

În caz de deces al salariatului, indemnizaţia ce i se cuvine, inclusiv pentru 

concediile nefolosite, se plăteşte integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor 

defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 

5.13. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor anual conform programării 

stabilite. Angajatorul obligat de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să 

folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. 

Concediul de odihnă anual poate fi amînat sau prelungit în cazul aflării 

salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat 

sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual 

salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei 

funcţionări a întreprinderii, o parte din concediu, cu consimţămîntul scris al 

salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînată pentru 

anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se 

vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, 

partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor. 

Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani 

consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în 
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vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în 

legătură cu munca în condiţii vătămătoare. 

Nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o 

compensaţie în bani, cu excepţia cazurilor de încetare a contractului individual de 

muncă al salariatului care nu şi-a folosit concediul. 

Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în 

durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidenţă totală sau parţială a 

concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a 

salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parţial se amînă pe 

perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau se prelungeşte, respectiv, cu 

numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la 

acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiaşi an calendaristic. 

 

5.14. În caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) 

lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la 

compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. 

În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual 

pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului 

individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite. 

În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite 

pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau 

fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin 

acordul scris al părţilor. 

 

5.15. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri 

scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu 

neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un 

ordin. 

Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau 

un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi 

vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de 

cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă 

anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de 

comun acord cu angajatorul. 

 

5.16. Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani 

(sau un copil cu dizabilităţi) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de 

odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice. 

Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă salariaţilor în strictă 

conformitate cu art.121 din Codul muncii şi Contractul colectiv de muncă. 

Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă 

anual de bază. 

 

5.17. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul  

angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de 

serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în întreprindere. În acest 

caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite. 
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Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se 

efectuează în baze generale. 

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. Dacă restul zilelor din concediul de 

odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, 

salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic. 

Folosirea de către salariat a părţii rămase a concediului de odihnă anual se 

efectuează în temeiul ordinului angajatorului. 

Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual 

este nul (art.112 alin.(2)). 

 

5.18. Conform art.123-127 din Codul muncii salariaţii au dreptul la concediile 

sociale: 

a) concediu medical, 

b) concediu de maternitate şi concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului, 

c) concediu paternal, 

d) concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vărstă de la 3 la 

4 ani, 

e) concedii pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub 

tutelă). 

 

CAPITOLUL VI 

REGULI DE ACCES ŞI CIRCULAŢIE ÎN CADRUL UNITĂŢII 

 6.1. Accesul salariaţilor Î.S.“DNH Costeşti-Stînca” este permis numai pe baza 

permisului nominal de acces la locul de muncă. 

 

 6.2. La încetarea contractului individual de muncă, salariaţii au obligaţia de a 

restitui permisul nominal de acces la locul de muncă. 

 

6.3. În timpul programului de lucru, salariaţii nu pot părăsi locul de muncă 

decât cu aprobarea conducătorului său nemijlocit. 

 

6.4. Părăsirea locului de muncă în timpul programului de muncă, fără 

respectarea dispoziţiilor pct.6.3. constituie abatere disciplinară şi se va sancţiona ca 

atare. 

 

6.5. Persoanele străine (invitaţi, delegaţii, vizitatori sau cele care solicită 

audienţe) vor intra în clădirea administrativă, la baza de producere, vagon pentru 

casierii, pe barajul Costeşti-Stînca în baza aprobării prealabile dată de conducerea 

acesteia. 

 

6.6. Introducerea sau scoaterea de materiale sau obiecte de inventar în şi din 

incinta întreprinderii Î.S.“DNH Costeşti-Stînca” se face prin locurile şi în condiţiile 

stabilite de administraţie şi numai cu acordul acesteia. 




