
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Instituţia Medico -Sanitară Publică 

Institutul Maniei şi Copilului

O R D I N
mun. Chişinău

Nr. /d x  din o f/ ■ 2022
“Cu privire la aprobarea 
Contractului Colectiv de Muncă”
(nivel de unitate) pe anii 2022 -  2025

A.

In scopul punerii în aplicare a Convenţiei Colective pentru anii 2022 -  2025 
(nivel de ramură) şi realizării măsurilor coordonate ce ţin de dezvoltarea şi 
modernizarea ramurii sănătăţii, eficacitatea asistenţei medicale acordate populaţiei, 
apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, 
colective şi individuale pentru salariaţii din Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul Mamei şi Copilului, în temeiul art.10 din Codul Muncii al Republicii 
Moldova, p.50 din Regulamentul IMSP Institutului Mamei şi Copilului, aprobat 
prin ordinul MSMPS al Republicii Moldova nr.340 din 18.03.2019,

A P R O B :

Contractul Colectiv de Muncă (nivel de unitate) pe anii 2022-2025, negociat în 
Comisia de Dialog Social a IMSP IM şi C (proces verbal nr.4 din 30.11.2022)

O R D O N :

l.Se pune în sarcina vicedirectorilor, şefilor de clinici, departamente, secţii, 
servicii, centre, cabinete, laboratoare:

1.1a aduce la cunoştinţă sub semnătură angajaţilor din subordine 
prevederile Contractului Colectiv de Muncă (nivel de unitate) pe anii 
2022-2025, în termen de 7 zile lucrătoare. Listele cu semnături urmează 
a fi transmise la serviciul resurse umane.

1.2 a plasa în subdiviziune, la loc vizibil, textul Contractului.

2. Se pune în sarcina serviciului resurse umane de a aduce la cunoştinţă sub 
semnătură prevederile Contractului persoanelor care se angajază, precum şi 
salariaţilor care îşi reiau activitatea după o pauză motivată.

3.Se pune în sarcina serviciului juridic, conform cerinţelor legale, de a remite 
organelor de stat cu atribuţii de control cîte un exemplar al Contractului.



4. Se pune în sarcina serviciului documentare, relaţii cu publicul şi protocol 
de a remite electronic către toate subdiviziunile instituţiei Contractul aprobat şi 
prezentul ordin.

5. Se pune în sarcina serviciului informaţional şi telecomunicaţii de a publica 
pe pagina web a instituţiei Contractul Colectiv de Muncă.

6. Contractul Colectiv de Muncă(nivel de unitate) pe anii 2022-2025 intră în 
vigoare la data semnării prezentului ordin.

7. Controlul privind îndeplinirea Contractului colectiv de muncă (nivel de 
unitate) pe anii 2022-2025 şi examinarea litigiilor apărute pe parcursul perioadei de 
acţiune a acestui contract va fi efectuată de Comisia de dialog social (nivel de
unitate)

Director Sergiu Gladun



Director IMSP

U I l
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CONTRACT COLECTIV
DE MUNCĂ

(la nivel de unitate) 
pe anii 2022 -  2025

Chişinău
2022



A P R O B A T
prin:

Ordinul Proces verbal al
Directorului IMSP IMşiC OSPA a

IMSP IMşiC
nr. ____ din____________ nr. 3  din , IZ • £$ /L*jL

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
(nivel de unitate) 

pe anii 2022- 2025

încheiat între
Administraţia Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Şi

Organizaţia Sindicala Primara a Angajaţilor Instituţiei Medico-Sanitare Publice
Institutul Mamei şi Copilului,

Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova

Administraţia Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova şi Organizaţia Sindicala Primara a Angajaţilor Instituţiei Medico- 
Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului Sindicatul „Sănătatea” din Republica Moldova, 
denumite în continuare Părţi, în scopul realizării măsurilor coordonate ce ţin de: dezvoltarea şi 
modernizarea ramurii sănătăţii; eficacitatea asistenţei medicale acordate populaţiei; apărarea 
drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale 
pentru salariaţii - membri de sindicat din Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi 
Copilului, denumită în continuare Unitate, au încheiat prezentul CONTRACT COLECTIV DE 
MUNCĂ (nivel de unitate) pe anii 2022 -  2025, convenind la următoarele:

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale

1. Prezentul Contract este încheiată în baza Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 
2022- 2025, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) nr.98/1949 
privind aplicarea principiilor de drept de organizare şi negociere colectivă, tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Constituţiei Republicii Moldova. Codului 
muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Legii sindicatelor nr.l 129/2000, convenţiilor 
colective (nivel naţional) şi altor acte normative în vigoare.

2. Părţile se obligă să întreprindă măsuri concrete întru asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
salariaţilor, garantate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948, Convenţiile 
OIM ratificate de Republica Moldova, Constituţia Republicii Moldova, Codul muncii, prezentul 
Contract şi alte acte normative în vigoare.

3. Părţile recunosc că sunt egale în drepturi şi libere în negociere, acceptă prevederile 
prezentului Contract şi îşi asumă obligaţia de respectare a acestuia.

4. Părţile recunosc libera exercitare a drepturilor sindicatului şi libera opinie a fiecărui 
salariat - membru de sindicat, în conformitate cu Convenţiile OIM, ratificate de Republica
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Moldova şi legislaţia naţională în vigoare. Se interzice influenţarea salariaţilor de a renunţa la 
calitatea de membru de sindicat sau obligarea acestora de a adera la o altă structură sindicală.

5. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 3 ani, în scopul realizării unor acţiuni 
comune şi concrete de menţinere a climatului de stabilitate şi pace socială, prin reglementarea 
condiţiilor de muncă şi remunerare, prin asigurarea garanţiilor social-economice, prin protecţia 
drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor din ramură, prevăzute de Codul muncii şi alte 
acte normative.

6. Contractul are drept scop apărarea drepturilor şi garanţiilor salariaţilor reprezentaţi de 
OSPA din Unitate, stabilite de legislaţie şi prezentul Contract şi este obligatorie pentru aplicare în 
toate subdiviziunile Unităţii.

7. Sub incidenţa prezentului Contract cad salariaţii - membri de sindicat, care au 
împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie 
Contractul colectiv în numele acestora, precum şi salariaţii care au aderat la Contract după 
încheierea acestuia.

7.1. Dreptul de a adera la prezentul Contract îl au salariaţii care obţin calitatea 
de membru al OSPA IMSP IMC în perioada acţiunii Contractului. Facilităţile prevăzute 
de Contract pentru salariaţii membri de sindicat le vor fi acordate după 3 luni de la 
aderarea la OSPA IMSP IMC .

8. Contractul colectiv de muncă nu conţine clauze care ar înrăutăţi drepturile şi garanţiile 
salariaţilor prevăzute de actele normative în vigoare a Republicii Moldova şi Convenţia ramurală.

9. La negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de Unitate pot fi 
stabilite, în baza propriilor mijloace, clauze mai avantajoase faţă de cele prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de Convenţia ramurală.

10. In caz de încălcare a prevederilor prezentului Contract, fiecare dintre Părţi este în 
drept să ceară, în termen de 7 zile calendaristice, convocarea Comisiei de dialog social din 
Unitate în vederea prevenirii, medierii şi soluţionării conflictelor apărute şi să ia decizii în 
corespundere cu Regulamentul privind modul de soluţionare a conflictelor colective de muncă şi 
desfăşurarea grevelor la nivel de ramură.

11. Părţile se obligă ca, pe perioada de realizare a prevederilor prezentului Contract, 
să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative ale căror adoptare ar conduce la 
înrăutăţirea drepturilor salariaţilor stabilite de legislaţie şi prin prezentul Contract.

12. Dacă pe perioada acţiunii Contractului una din Părţi consideră necesar să se facă 
precizări sau completări asupra unor prevederi ale acesteia, acest lucru este comunicat în scris 
celorlaltor părţi. Negocierile respective încep nu mai târziu de 7 zile calendaristice din momentul 
comunicării. Pe perioada de la depunerea cererii şi momentul negocierii, Părţile se obligă să 
execute prevederile Contractului.

13. Administraţia Unităţii şi OSPA se obligă să asigure accesul tuturor salariaţilor la 
conţinutul prezentului Contract şi al modificărilor introduse.

14. În cazul realizării prevederilor prezentului Contract colectiv de muncă (nivel de 
unitate), conform normelor negociate, OSPA din Unitate se va abţine de la organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de protest în cadrul Unităţii.

15. Părţile, în măsura competenţelor sale, vor întreprinde acţiuni pentru a preveni 
corupţia în sistemul sănătăţii.

16. Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul Contract nu pot să reprezinte cauza 
reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementări legale. În cazul când 
se aprobă alte reglementări legale mai favorabile decât cele menţionate în prezentul Contract, 
acţiunea acestora va prevala.

17. Salariaţii ce cad sub incidenţa prezentului Contract nu pot renunţa la drepturile ce 
le sunt recunoscute prin aceasta. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile 
recunoscute salariaţilor sau limitarea acestora este nulă.

18. La angajare, angajatorul este obligat să informeze salariatul despre prezentul 
Contract, Regulamentul intern al unităţii şi conţinutul acestora, contra semnătură.
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CAPITOLUL II
Încheierea, modificarea, suspendarea şi

ÎNCETAREA ACŢIUNII CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ

1. Încadrarea în muncă se va realiza prin încheierea contractului individual de 
muncă în formă scrisă şi emiterea în baza acestui contract a unui ordin de angajare.

2. Angajarea prin concurs va fi aplicată doar pentru funcţiile de conducători a 
subdiviziunilor medicale, cu respectarea procedurii de concurs aprobate. Dacă un salariat al 
Unităţii şi o persoană din afara Unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la 
ocuparea postului. În cazul drepturilor egale de a ocupa posturi vacante, se dă prioritate 
persoanelor cu un nivel de calificare mai înaltă şi stagiul de muncă în domeniul respectiv, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

3. Toate posturile vacante vor fi scoase la concurs, publicarea şi anunţarea făcîndu- 
se cu cel puţun 20 zile calendaristice înainte de data susţinerii concursului. Organizarea 
concursului se va efectua în strictă conformitate cu procedura de concurs aprobată.

4. Pentru asigurarea continuităţii managementului subdiviziunii şi acordarea 
asistenţei medicale pacienţilor, angajatorul îşi rezervă dreptul de a angaja/transfera temporar în 
funcţie de şef interimar al subdiviziunii, pînă la organizarea şi desfăşurarea concursului.

5. Cu cîştigătorul concursului pentru funcţia de şef de subdiviziune angajatorul va 
încheia un contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

6. Cu şefii de subdiviziuni medicale care vor atinge vîrsta de pensionare, contractele 
individuale pot fi desfăcute în condiţiile prevăzute de Codul Muncii al RM sau continuate pînă la 
organizarea unui nou concurs, la discreţia administraţiei.

7. Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi 
angajator, conform Modelului aprobat prin Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4/2005 şi 
prevederile art.49 alin.(l) din Codul muncii (Anexa nr.l a CCM).

8. Contractul individual de muncă poate conţine şi alte prevederi negociate de părţi, 
decât cele prevăzute în model.

9. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează 
de către părţi, cu aplicarea ştampilei Unităţii, pentru toţi salariaţii unităţii angaj aţi în funcţie de 
bază, prin cumul intern sau extern.

10. Un exemplar al contractului individual de muncă (suport de hârtie) se înmânează 
salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator. Contractului individual de muncă în format de 
hârtie se înmânează atât salariaţilor care prestează munca de bază, cât şi celor care prestează 
munca prin cumul.

11. Contractul individual de muncă îşi produce efectele din ziua semnării, dacă 
contractul nu prevede altfel.

12. Contractul individual de muncă nu poate conţine clauze sub nivelul celor 
prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul Contract colectiv de muncă.

13. Se interzice orice limitare în drepturi la încheierea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, 
domiciliere, apartenenţă sau activitate sindicală, opinie politică sau origine socială cu excepţiile 
prevăzute de legislaţie.

14. Contractul individual de muncă de regulă, se încheie pe o perioadă 
nedeterminată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, se 
încheie în cazurile enumerate de art.55 şi art. 260 din Codul muncii.

15. Cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă 
ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în 
muncă) şi nu sunt încadrate în câmpul muncii, contractul individual de muncă se încheie pe o 
perioadă de 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile art.54 alin.(2) şi ale 
art.68 alin.(l) şi alin.(2) din Codul muncii.

16. După emiterea ordinului de angajare, angajatorul se olbligă să-l aducă la 
cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.

17. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o
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copie a ordinului, legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.
18. Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată 

determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi 
unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o 
justificare obiectivă.

19. Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile 
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 comitetului 
sindical, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ la sediul Unităţii (inclusiv la fiecare 
din filialele sau reprezentanţele Unităţii), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

20. Dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată 
determinată, nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, 
contractul se consideră prelungit pe durată nedeterminată.

21. Încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă cu salariaţii care au 
activat până la 01.10.2003 în baza contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată 
poate avea loc numai cu acordul salariatului.

22. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord 
suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

23. Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau 
completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art.49 alin.(l) din Codul 
muncii.

24. Concedierea este desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului şi se efectuează în conformitate cu prevederile art.86 din Codul muncii.

25. Se admite concedierea din iniţiativa angajatorului a salariatului în legătură cu 
deţinerea statutului de pensionar pentru limita de vârstă, potrivit dispoziţiilor art.86 alin. (1) lit. 
y1) exclusiv în cazurile în care există candidaturi ale persoanelor pretendente la posturile 
respective, care nu au statut de pensionar, inclusiv ale tinerilor specialişti.

26. În perioada valabilităţii prezentului Contract nu se admite reducerea în masă a 
salariaţilor.

27. În cazuri deosebite, reducerea în masă a angajaţilor poate avea loc numai cu 
respectarea strictă a prevederilor Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 11/2012 cu privire la 
criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă şi a Codului muncii.

28. Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu 
modificarea contractului individual de muncă conform art.68 din Codul muncii, precum şi 
angajarea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă 
localitate împreună cu Unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor.

29. Cu acordul scris al părţilor, în baza ordinului emis de către angajator, salariatul 
poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiaşi unităţi, pe o perioadă de până la o 
lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an. În caz de transfer angajatorul va 
păstra funcţia salariatului deţinută până la transfer.

30. În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual 
de muncă conform art.68 din Codul muncii, în temeiul ordinului emis de angajator care se aduce 
la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.

31. În cazul când salariatul este membru de sindicat, contractul individual de muncă 
poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului doar cu consultarea prealabilă în scris a organului 
sindical din Unitate. OSPA urmează să prezinte acordul sau dezacordul argumentat în scris 
privind concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului sau 
dezacordului.

32. În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului Unităţii, succesorul preia 
toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării sau schimbării proprietarului, ce 
decurg din prezenul Contract colectiv de muncă şi din contractele individuale de muncă. 
Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a 
statelor de personal din Unitate.

5



33. În cazul lichidării Unităţii, angajatorul va întreprinde măsuri pentru asigurarea cu 
locuri de muncă a femeilor gravide şi a femeilor care îngrijesc copii în vârstă până la 4 ani.

34. În cazul demisiei salariatului, angajatorul nu va încheia contract individual de 
muncă cu un alt salariat timp de 14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii de demisie, cu 
excepţia cazurilor prevăzute în art. 85 alin.(2) din Codul muncii.

35. La demisionarea/concedierea persoanelor în legătură cu atingerea vârstei de 
pensionare (deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă), precum şi 
la încheierea activităţii de muncă din propria iniţiativă a salariaţilor cu o vechime de muncă de 
cel puţin 20 de ani în Unitate, angajatorul acordă acestuia o îndemnizaţie unică în mărime de 
un salariu mediu lunar şi alte stimulări a activităţii profesionale (menţiuni, diplome, solicitări 
către autorităţile competente pentru oferirea distincţiilor de stat etc.).

CAPITOLUL III
Utilizarea forţei de muncă şi formarea profesională

1. Părţile vor întreprinde acţiuni privind elaborarea şi înaintarea organelor 
competente a propunerilor privind îmbunătăţirea protecţiei profesionale, economice, sociale şi 
juridice a salariaţilor.

2. Părţile în limitele competenţei lor vor întreprinde măsuri privind:
a) eficientizarea managementului resurselor umane, inclusiv prin promovarea 

formării profesionale;
b) utilizarea resurselor umane în conformitate cu normativele de personal din

ramură;
c) combaterea fenomenului de disponibilizare în masă, inclusiv pe criteriul atingerii 

vârstei de pensionare a salariaţilor;
d) încadrarea prioritară în câmpul muncii a tinerilor specialişti;
e) informarea publică despre locurile vacante în Unitate.
3. Angajatorul în comun cu organul sindical, se obligă să asigure:
a) egalitatea şanselor la încadrarea în câmpul muncii;
b) promovarea persoanelor în posturile de conducere din ramură în condiţii de 

maximă transparenţă, corectitudine şi obiectivitate.
4. Unitatea va informa public prin diferite metode (publicare în ziare şi reviste, 

afişare pe panoul informativ etc.), inclusiv prin plasarea pe pagina web a Unităţii informaţia 
privind posturile vacante.

5. În timpul aflării salariatului în deplasare, angajatorul este obligat să menţină locul 
de muncă (funcţia) şi salariul mediu, precum şi să compenseze cheltuielile legate de deplasare în 
interes de serviciu.

6. Angajatorul se obligă să stabilească şi să acorde înlesniri, garanţii şi 
compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţământ şi care sînt 
înmatriculaţi la studii din iniţiativa angajatorului - în temeiul prevederilor art.178-182 din 
Codul muncii şi Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor 
care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.43 5/2007.

7. In cazul când salariatul s-a înmatriculat din propria iniţiativă în instituţia de 
învăţământ superior sau mediu de specialitate, postuniversitare prin masterat, doctorat, 
postdoctorat, acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă nu vor beneficia 
de concedii de studii cu menţinerea salariului dar li se va acorda concedii din cont propriu si/ 
sau anual.

8. Salariaţii care din iniţiativa angajatorului îşi fac studiile postuniversitare prin 
masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţământ superior sau în 
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii, sunt asimilaţi în drepturile 
prevăzute în Regulamentul sus menţionat.

9. Angajatul, în caz de efectuare a studiilor de specializare primară, studii 
universitare şi postuniversitare, pentru angajare şi activitate în instituţie ce a efectuat plata pentru 
studii, este obligat să activeze cel puţin 3 ani de la finisarea studiilor în instituţia dată. în cazul
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întreruperii contractului individual de muncă din iniţiativa angajatului, el este obligat să restituie 
angajatorului cheltuielile efectuate pentru studii.

10. Părţile convin asupra obligativităţii formării profesionale şi perfecţionării tuturor 
categoriilor de salariaţi, inclusiv a activului sindical.

11. Angajatorii vor asigura formarea profesională şi perfecţionarea cadrelor medicale 
şi de profil farmaceutic, cel puţin o dată în 5 ani.

12. Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizată de către 
angajator, cu avizul comitetului sindical conform unui program întocmit şi aprobat anual.

13. Formarea profesională a salariaţilor va fi organizată şi asigurată din contul 
angajatorului (Unităţii) în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli în acest sens. 
Suma necesară pentru formarea profesională în anul respectiv nu poate fi mai mică decât 2 la sută 
raportat la fondul de salarizare al Unităţii.

14. Prin formare profesională se înţelege orice proces de instruire în urma căruia un 
salariat dobândeşte o calificare, atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile 
legii.

15. Prin formare profesională continuă se înţelege orice proces de instruire în cadrul 
căruia un salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale 
prin aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin 
deprinderea unor metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.

16. Formarea profesională a salariaţilor se va realiza conform legislaţiei prin 
următoarele forme: participarea la cursurile de perfecţionare organizate la nivel internaţional şi 
naţional, stagii de adaptare profesională, stagii de practică şi specializare, instruire organizată la 
locul de muncă, formare individualizată şi alte forme convenite între angajator şi salariat.

17. Angajatorul, cu consultarea organului sindical, este obligat să identifice funcţiile 
pentru care este necesară formarea profesională, să adopte programul anual privind formarea 
profesională şi perfecţionarea salariaţilor, controlul aplicării acestuia şi să identifice instituţiile 
abilitate în acest sens.

18. În cazul în care Unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de 
activitate, angajatorul va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 3 luni înainte de aplicarea 
acţiunii şi va oferi salariaţilor Unităţii posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela 
la angajări de forţă de muncă din afară.

19. Salariaţii au dreptul să beneficieze de concedii pentru formare profesională care 
pot fi plătite sau neplătite.

20. Concediile neplătite pentru formare profesională se acordă la solicitarea 
salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa 
personală. Cererea de concediu neplătit se înaintează angajatorului cu cel puţin 2 săptămâni 
înainte de efectuarea acestuia.

21. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este 
iniţiată de angaj ator, toate cheltuielile pentru participare sunt suportate de către acesta.

22. Angajatorul este în drept să încheie, în formă scrisă, contracte de instruire 
profesională cu salariaţii Unităţii. Cheltuielile aferente formării profesionale vor fi suportate din 
contul Unităţii. În aceste cazuri persoanele care au obţinut calificarea profesională din contul 
angajatorului sunt obligate să activeze în Unitate în conformitate cu calificarea profesională 
primită conform prevederilor contractului - 3 ani, în caz de concediere anticipată salariatul va 
rambursa cheltuielile efectuate de Unitate.

23. Salariaţii care vor refuza să încheie cu angajatorul contractul de instruire 
profesională, vor putea urma cursuri de formare profesională din cont personal, cu acordarea 
garanţiilor generale, dacă instruirea ţine de funcţia deţinută în instituţie .

24. Salariaţii care îşi fac studiile la cursuri de specializare şi perfecţionare organizate 
în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate li se păstrează salariul mediu lunar la 
locul de muncă de bază şi li se achită cheltuielile de deplasare conform prevederilor 
Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012.
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CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile generale ale angajatorului şi salariaţilor

1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului. În raporturile de muncă, reieşind din 
specificul activităţii în domeniul ocrotirii sănătăţii, suplimentar la cele stipulate în art.10 din 
Codul muncii, angajatorului îi revin următoarele drepturi şi obligaţii:

1.1 Drepturile angajatorului:
a) stabilirea atribuţiilor de funcţie pentru fiecare salariat, corespunzător

funcţiei/profesiei deţinute;
b) evaluarea modului de îndeplinire a sarcinilor de muncă;
c) stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă individuală, precum şi a 

criteriilor de evaluare a acestora;
d) emiterea ordinelor şi dispoziţiilor la nivel de Unitate care nu vor conţine clauze 

ce ar înrăutăţi drepturile şi garanţiile salariaţilor;
1.2 Obligaţiile angajatorului:
a) informarea salariaţilor despre existenţa şi conţinutul contractului colectiv de

muncă;
b) respectarea drepturilor salariaţilor prevăzute de prezenta Convenţie;
c) informarea personalului cu atribuţiile de serviciu şi cu normele de muncă

stabilite;
d) promovarea formării profesionale şi perfecţionării cadrelor medicale din 

mijloacele financiare ale Unităţii;
e) acceptarea solicitărilor salariaţilor în vederea beneficierii de concediu paternal;
f) aprobarea şi/sau modificarea statele de personal ale Unităţii în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, consultând în prealabil OSPA;
g) identificarea şi stabilirea unor măsuri şi acţiuni concrete pentru consilierea 

salariaţilor în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale (contractare de specialişti în 
domeniu, prevederea unor posturi în statele de personal în acest sens etc.);

h) promovarea angajării persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Unităţii, în limita a cel 
puţin 5% din numărul angajaţilor, în scopul incluziunii sociale a acestor persoane;

i) gestionarea transparentă a resurselor financiare şi bunurilor materiale ale Unităţii:
j) asigurarea dreptului salariaţilor de a participa la administrarea Unităţii, prin 

intermediul organului sindical, în conformitate cu prevederile art.20, 42 şi 421 din Codul muncii;
k) consultarea organului sindical în privinţa deciziilor care pot afecta drepturile şi 

interesele salariaţilor;
l) conlucrarea cu organul sindical al Unităţii pentru a preveni litigiile individuale de 

muncă şi conflictele colective de muncă.
2. Drepturile şi obligaţiile salariatului. În raporturile de muncă, reieşind din 

specificul activităţii în domeniul ocrotirii sănătăţii, suplimentar la cele stipulate în art.9 din Codul 
muncii, salariatului îi revin următoarele drepturi şi obligaţii de bază:

2.1 Drepturile salariatului:
a) obţinerea consultaţiei şi ajutorului din partea sindicatului la negocierea, 

încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;
b) premiere şi/sau beneficierea de ajutor material în condiţiile prevăzute de 

legislaţie, contractul colectiv sau cel individual de muncă şi Regulamentul-tip privind premierea 
şi acordarea ajutorului material salariaţilor aprobat la nivel de Unitate (Anexa nr. 8);

c) beneficierea gratuită de echipamente individuale de protecţie conform normelor 
în vigoare şi Anexei din contractul colectiv de muncă sau clauzei din contractul individual de 
muncă;

d) participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de conducători de 
subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale, cunoaşterea rezultatelor 
atestărilor şi concursurilor;

e) participarea, prin reprezentanţii comitetului sindical, în condiţiile legislaţiei 
muncii, la administrarea Unităţii, la negocierile colective;
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f) accesul la informaţia privind activitatea unităţii;
g) respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia 

salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

2.2 Obligaţiile salariatului:
a) cunoaşterea parametrilor de funcţionare a utilajului în condiţii de siguranţă;
b) cunoaşterea şi respectarea cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă şi a 

securităţii anti- incendiare;
c) respectarea normelor de comportament şi a deontologiei în cadrul relaţiilor de

serviciu;
d) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale pacientului;
e) păstrarea cu stricteţe a confidenţialităţii medicale şi a informaţiei personale de 

care a luat cunoştinţă în exercitarea profesiunii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie;
f) perfecţionarea continuă a cunoştinţelor profesionale.

CAPITOLUL V
Timpul de muncă, de odihnă şi acordarea concediilor

1.Timpul de muncă
1.1 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se 

află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă şi alte acte normative.

1.2 Pentru personalul medico-sanitar, inclusiv pentru cercetătorii ştiinţifici din cadrul 
instituţiile medico-sanitare care desfăşoară activitate ştiinţifică în conformitate cu cadrul legal, 
se stabileşte 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. Durata concretă este reglementată prin 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 nr. 1223/2004.

1.3 Pentru alte categorii de salariaţi, care activează în Unităţi şi durata timpului de 
muncă nu este prevăzută în Nomenclator, aceasta se stabileşte conform art.100 din Codul 
muncii. Modificarea duratei timpului de muncă se permite prin acordul ambelor părţi ale 
raporturilor de muncă, conform prevederilor art.68 din Codul muncii.

1.4 Pentru salariaţii cu dizabilităţi severe şi accentuate, în cazul în care ele nu 
beneficiază de facilităţi mai mari, se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore 
pe săptămână, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariaţii cu durata 
normală a timpului de muncă.

1.5 Pentru salariaţii care activează cu durata normală a timpului de muncă (40 de ore 
pe săptămână sau 8 ore pe zi), cu excepţia celor care au o durată redusă a timpului de muncă, în 
ajunul zilelor de sărbătoare prevăzute în art.l 11 alin.(l) din Codul muncii, durata muncii în 
aceste zile se reduce cu cel puţin o oră, inclusiv, în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei 
de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

1.6 Începutul zilei de muncă în Unitate se stabileşte ora 8.00. Este posibil ca în unele 
subdiviziuni începutul zilei de muncă să fie stabilit de la 7.00 sau 7.30 în virtutea specificului 
activităţii (de exemplu, serviciul alimentar) - pentru toţi angajaţii sau individual prin indicarea 
expresă în contractul individual de muncă.

1.7 Ora de terminare a programului zilnic de muncă poate fi diferit, în dependenţă de 
durata programului şi durata pauzei de masă.

1.8 Ora de începere şi ora de terminare a programului zilnic de muncă pentru fiecare 
loc de muncă şi categorie de personal se stabilesc prin Regulamentul intern al Unităţii.

1.9 În durata timpului de muncă se include:
a) pregătirea locului de muncă pentru începerea activităţii;
b) îndeplinirea obligaţiilor de muncă;
c) refacerea capacităţii de muncă în timpul programului de muncă în legătură cu
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condiţiile climaterice deosebite, eforturi fizice şi alţi factori, care se stabilesc în actele 
normative ale Unităţii, în contractele colective sau individuale de muncă;

d) timpul staţionării în aşteptarea dispoziţiei despre începutul activităţii;
e) timpul aflării la Unitate în cazul deplasării organizate la locul de muncă;
f) timpul destinat igienei personale în cazul activităţii în condiţii nocive, toxice, 

insalubre sau infecţioase, cu durata stabilită în Regulamentul intern al Unităţii, în contractul 
colectiv de muncă sau în alte acte normative (ghiduri/protocoale/standarde medicale);

g) timpul destinat îmbrăcării şi dezbrăcării echipamentului individual de protecţie, 
cu durata stabilită în Regulamentul intern al Unităţii, în contractul colectiv de muncă sau în alte 
acte normative (ghiduri/protocoale/standarde medicale).

1.10 Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la 
cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului sau în subdiviziune.

1.11 Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, inclusiv program 
flexibil de muncă pentru posturile care permit aceasta, cu acordul sau la solicitarea salariatului 
în cauză, această posibilitate fiind prevăzută în Regulamentul intern al Unităţii şi în contractul 
colectiv şi individuale de muncă.

1.12 Durata săptămânii de lucru în Unitate este de 5 zile, cu excepţia subdiviziunilor 
care desfăşoară activitate cu program continuu. În unele subdiviziuni, ţinând cont de specificul 
muncii, cu acordul scris încheiat între angajator şi salariat şi cu consultarea comitetului sindical, 
se permite aplicarea şi altor durate a săptămânii de lucru (de exemplu săptămâna de lucru de 6 
zile cu o zi de repaus, durata zilei de muncă fiind de 7 ore în primele 5 zile şi de 5 ore în ziua a 
şasea).

1.13 Repartizarea timpului de muncă în cadrul Unităţii (timpul începerii şi terminării 
lucrului, durata schimbului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi a celor nelucrătoare), se 
stabilesc prin Regulamentul intern al Unităţii şi contractul colectiv de muncă.

1.14 Zilele de repaus sunt sâmbăta şi duminica, cu excepţia angajaţilor care activează 
în subdiviziunile care desfăşoară activitatea în program continuu. În acest caz, acestor angajaţi, 
zilele de repaus, li se acordă conform Programului de activitate al Unităţii stabilit de 
administraţie, de comun acord cu OSPA, în timpul săptămânii următoare.

1.15 La locurile de muncă unde, conform specificului activităţii, nu există posibilitatea 
încadrării în durata normală a timpului zilnic de muncă, pot fi stabilite, cu avizul comitetului 
sindical şi acordul salariaţilor, următoarele forme speciale de organizare a continuităţii 
activităţii: activitatea în gărzi/ture, program flexibil sau fracţionat etc.

1.16 În subdiviziunile menite să acorde asistenţă medicală neîntreruptă (urgentă 
prespitalicească, spitalicească şi în alte cazuri), continuitatea asistenţei medicale se asigură prin 
ture/gărzi.

1.17 De regulă, durata turei/gărzii nu poate fi mai mare de 12 ore, însă, în contextul în 
care sistemul de sănătate înregistrează un deficit continuu de cadre medicale, întru 
asigurarea acordării asistenţei medicale continue populaţiei, conducătorii, cu acordul 
comitetului sindical pot stabili durata turei/gărzii mai mare de 12 ore, exclusiv cu acordul 
scris al salariatului.

în cazul organizării muncii în ture/gărzi cu o durată mai mare de 12 ore, angajatorul, în 
comun cu OSPA vor asigura următoarele:

a) respectarea duratei lunare a timpului de muncă;
b) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor atraşi la muncă în 

ture/gărzi;
c) stabilirea pauzelor de masă şi odihnă şi asigurarea condiţiilor pentru luarea mesei 

şi pentru odihnă;
d) monitorizarea influenţei timpului de muncă majorat asupra stării de sănătate a 

salariaţilor (fenomenul arderii profesionale) şi calitatea serviciilor;
e) asigurarea repausului între ture/gărzi.
1.18 Nu se admite atragerea la munca în ture/gărzi a salariaţilor în vârstă de până la 18 

ani, a femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând şi a celor care alăptează, precum şi a 
persoanelor cărora le este contraindicată munca în schimburi cu o durată mai mare decât cea
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normală, conform certificatului medical.
1.19 în cazul unor situaţii deosebite, care necesită acordarea de asistenţă medicală 

urgentă sau prestarea urgentă a unor servicii din partea unor specialişti de profil pentru care nu 
este instituit post non-stop în cadrul Unităţii, în cazuri grave care necesită consult medical, în 
cazuri de accidente colective etc., în situaţii care necesită prezenţa mai multor medici de 
specialitate decât cei care se află în tura/garda respectivă, se poate face chemarea salariatului de 
la domiciliu pentru rezolvarea acestor situaţii. În acest caz orele de muncă prestate vor fi 
considerate ore suplimentare de muncă, care vor fi remunerate conform legislaţiei în vigoare.

1.20 Salariaţii pot fi atraşi de către angajator la muncă suplimentară doar în condiţiile 
art.104 din Codul muncii.

1.21 Salariatul care prestează munca şi îngrijeşte unul sau mai mulţi copii până la 
vârsta de 10 ani sau un copil cu dizabilitate severă sau accentuată în vârstă de până la 18 ani, cu 
acordul părţilor, beneficiază de reducere a duratei normale a timpului de muncă cu 2 ore pe zi, 
fără să fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.

1.22 Femeile care alăptează copilul beneficiază, la cerere, de fracţionarea programului
de lucru.

1.23 Salariaţii care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de 
muncă cu Unitatea, salariaţii ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data 
respectivă, precum şi care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de 
odihnă anual, în concediu neplătit şi în concediu de studii, nu au obligaţia de a se prezenta la 
serviciu în ziua declarată zi lucrătoare.

1.24 Angajatorul este obligat să acorde femeilor gravide timp liber pentru trecerea 
examenelor medicale prenatale, care se include în timpul de muncă.

2. Evidenţa timpului de muncă
2.1 Angajatorul se obligă să ţină, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă 

prestat efectiv de fiecare salariat (la funcţia de bază şi prin cumul, munca de noapte, 
suplimentară, în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare, în condiţii de muncă vătămătoare 
etc.) şi a absenţelor de la lucru din diferite motive.

2.2 Modul evidenţei timpului de muncă se stabileşte prin contractul colectiv de 
muncă al Unităţii, ţinându-se cont de specificul activităţii şi de necesitatea asigurării populaţiei 
cu serviciile medicale şi farmaceutice.

2.3 Documentul primar prin care se ţine evidenţa timpului de muncă îl reprezintă 
Tabelul de evidenţă a timpului de muncă/ Tabelul de pontaj, care se îndeplineşte la sfârşitul 
lunii (Model în Anexa nr.4).

2.4 Angajatorul se obligă să desemneze prin ordin (dispoziţie) salariaţi cu funcţie de 
răspundere, care să efectueze evidenţa timpului de muncă prestat efectiv (la funcţia de bază şi 
prin cumul, munca de noapte, suplimentară, în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare, în 
condiţii de muncă vătămătoare etc.) şi să întreprindă măsuri pentru a nu admite cazuri de 
încălcare a normelor timpului de muncă prevăzute de Codul muncii, alte acte normative ale 
Republicii Moldova şi de prezentul Contract.

2.5 Graficele lunare de activitate se întocmesc separat, pe fiecare subdiviziune a 
Unităţii, precum şi pe fiecare funcţie ocupată (de bază, prin cumul, înlocuire), de regulă de şeful 
de subdiviziune sau asistenta medicală superioară, pînă la începutul lunii, şi se aprobă de 
conducerea Unităţii.

2.6 Programul muncii în ture/gărzi se aduce la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură 
cu cel puţin 1 lună înainte de punerea lui în aplicare.

3. Timpul de odihnă:
3.1 Fiecare salariat, indiferent de funcţia pe care o ocupă, are dreptul la pauze de 

masă şi odihnă în timpul exercitării obligaţiilor de funcţie. Angajatorul este obligat să asigure 
salariaţilor pauze şi condiţii pentru odihnă şi alimentaţie în timpul muncii, inclusiv în timpul de 
noapte, în zilele de odihnă şi de sărbătoare, în condiţii sigure şi sănătoase la locul de muncă, cu 
respectarea duratei lunare a timpului de muncă.

3.2 În subdiviziunile Unităţii, în cadrul programului zilnic de muncă, pauza de masă 
se stabileşte de la 30 minute până la 1 oră şi nu se include în timpul de muncă. Ea se acordă
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obligatoriu după 4 ore consecutive de muncă.
Durata concretă a pauzei:
a) Pentru personalul administrativ, gospodăresc, personalul medical de conducere 

(şefi de subdiviziuni medicale, secţii, servicii, departamente, clinici, laboratoare, cabinet, etc ; 
asistenţi medicali/moaşă/laborant/tehnician principali şi superiori) -  60 minute, după primele 4 
ore consecutive, în mod obişnuit, de la 12.00 -  13.00.

b) Pentru personalul medical superior, mediu şi inferior care lucrează cu regim de 
zi, pauza se stabileşte de 30 minute, de la 12.00.12.30.

3.3 în subdiviziunile medicale cu program continuu de muncă, durata pauzei de 
masă şi odihnă se include în timpul de muncă. În aceste cazuri, conducătorul Unităţii, în 
comun cu OSPA, anual elaborează şi aprobă Lista profesiilor (funcţiilor) care beneficiază 
de această facilitate, ca parte a contractului colectiv de muncă sau a Regulamentului intern al 
Unităţii.

3.4 în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este de 6 ore şi mai mare, 
salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin Regulamentul 
intern, de comun cu OSPA.

3.5 Angajaţilor care activează permanent în faţa calculatorului, în ziua de muncă de 8 
ore, li se asigură pauze reglementate după 2 ore de la începutul schimbului şi după 2 ore după 
prânz, cu durata de 15 minute fiecare. În ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate trebuie 
să fie efectuate în primele 8 ore ca şi pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore, după 
fiecare oră câte 15 minute.

3.6 Pentru alimentarea copilului în vârstă de până la 3 ani pe lângă pauza de masă, 
sunt prevăzute pauze suplimentare, în conformitate cu art.108 din Codul muncii.

3.7 Membrilor de sindicat care lucrează în ture/gărzi, li se asigură cel puţin de 2 ori 
pe lună, repausul săptămânal sâmbăta şi duminica.

3.8 Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi şi 
începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, în cazul duratei normale a timpului 
de lucru, nu poate fi mai mică decât 11 ore consecutive.

în cazul duratei zilnice a timpului de muncă de 12 ore şi în cazul organizării muncii în 
ture/gărzi de 12 ore sau mai mult, durata de repaus nu poate fi mai mică decât 24 de ore.

3.9 Ziua Hramului bisericii municipiului Chişinău este zi de sărbătoare pentru toţi 
salariaţii din Unitate.

4. Acordarea concediilor
4.1 Salariaţilor din Unitate li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o durată 

minimă de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare (art.lll din Codul 
muncii) şi un concediu de odihnă anual suplimentar plătit (art.121 din Codul muncii).

4.2 Concediul suplimentar plătit se acordă în conformitate cu prevederile 
Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora 
acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă 
personalului medico - sanitar, cu prevederile prezentei Convenţii, inclusiv cele negociate şi 
adoptate în Lista-tip a funcţiilor şi profesiilor care beneficiază de concediul de odihnă anual 
suplimentar plătit în ramură (Anexa nr.3).

4.3 Concediile suplimentare plătite se acordă concomitent cu concediul de odihnă
anual.

4.4 Pentru salariaţii cu dizabilităţi severe, în cazul în care acestea nu beneficiază de 
facilităţi mai mari, se stabileşte un concediu anual cu o durată de 40 de zile calendaristice, iar 
pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate - un concediu anual cu o durată de 32 de zile 
calendaristice.

4.5 Administraţia Unităţii, de comun acord cu OSPA, până la 15 decembrie al anului 
calendaristic care expiră, este obligată să aprobe Programul de acordare a concediilor de odihnă 
anuale şi suplimentare pentru anul ce urmează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) concediul va fi planificat pentru fiecare salariat astfel, ca cel puţin o dată la 3 ani 
să coincidă cu sezonul estival;

b) soţii care lucrează la aceeaşi Unitate au dreptul la concediu în aceeaşi perioadă de
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timp;
c) la programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont de dorinţa salariatului şi 

de necesitatea asigurării bunei funcţionări a Unităţii.
4.6 Acordarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea prevăzută de 

Program, se face cu aprobarea angajatorului şi avizul comitetului sindical.
4.7 Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după 

expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la 
unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, 
următoarelor categorii de salariaţi:

a) femeilor - înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
c) salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta;
d) altor salariaţi cu acordul părţilor.
4.8 în cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual 

salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a 
Unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al 
reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. în asemenea 
cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puţin 14 zile calendaristice din 
contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârşitul anului 
următor.

4.9 Salariatului-membru de sindicat căruia i s-a acordat din partea sindicatului un 
bilet de tratament balneosanatorial, în caz de utilizare a tuturor zilelor de concediu aferente 
anului curent, poate beneficia pentru perioada de tratament până la 7 zile de concediu de 
odihnă în avans din contul concediului de odihnă aferent anului următor.

4.10 Angajatorul este obligat să plătească salariatului indemnizaţia de concediu, cu cel 
puţin 3 zile calendaristice, înainte de plecarea în concediu.

4.11 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 unitate. în acest caz, salariatul nu restituie 
indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

4.12 Munca în condiţiile timpului de lucru redus sau parţial nu influenţează durata 
concediului de odihnă anual şi suplimentar ale salariatului şi vechimea în muncă a acestuia.

4.13 Persoanele angajate pe o perioadă determinată beneficiază de concediu de odihnă 
anual şi suplimentar plătit direct proporţional duratei perioadei de muncă în Unitate.

4.14 Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, persoanele cu dizabilităţi de 
vedere severe şi tinerii în vârstă de pînă la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă anual 
suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice.

4.15 În temeiul art.121 alin.(5) din Codul muncii, reieşind din specificul activităţii, 
influenţa factorilor psihoemoţionali sporiţi, responsabilitatea funcţiei şi programul complex şi 
intens de muncă, inclusiv în scopul prevenirii arderii profesionale, salariaţilor care cad sub 
incidenţa prezentei Convenţii li se acordă un concediu suplimentar de odihnă plătit în mărime 
de cel puţin 4 zile calendaristice, conform Listei-tip a funcţiilor şi profesiilor care beneficiază de 
concediul de odihnă anual suplimentar plătit în ramură, negociată şi adoptată prin prezenta 
Convenţie (Anexa nr.3). Categoriile de salariaţi şi mărimea concretă a concediilor de odihnă 
anuale suplimentare se stabilesc prin prezentul contracte colectiv de muncă nivel de Unitate, în 
conformitate cu prevederile respectivei Liste-tip.

4.16 Se stabileşte concediu de odihnă de 56 zile calendaristice pentru funcţiile de 
surdolog, logoped, psiholog, pedagog, educator şi conducător muzical din Unităţile specializate, 
centre de plasament, reabilitare şi recuperare pentru copii, inclusiv cu deficienţe fizice şi 
mintale.

4.17 Pentru personalul medical şi non - medical care activează în serviciul de 
ftiziopneumologie şi în subdiviziunile de boli infecţioase, inclusiv laboratoare, se stabileşte un 
concediu suplimentar de 11 zile.

4.18 Angajatorul este obligat să acorde salariaţilor inventatori şi raţionalizatori
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concediu suplimentar de odihnă plătit cu o durată de o zi pentru fiecare invenţie sau propunere 
de raţionalizare ce ţine de îmbunătăţirea organizării ocrotirii sănătăţii, învăţământului medical, 
asistenţei medicale populaţiei sau procesului de tratament.

4.19 Salariaţilor, membri de sindicat, care au o vechime de muncă în domeniul 
sănătăţii mai mult de 10 ani li se acordă o zi suplimentară la concediul de odihnă anual 
suplimentar, care se alipeşte la concediul de odihnă anual de bază.

4.20 Salariaţilor, membri de sindicat, care au o vechime de muncă neintrerupta 
în cadrul institutiei mai mult de 25 ani li se acordă o zi suplimentară la concediul de 
odihnă anual, care se alipeşte la concediul de odihnă anual de bază.

4.21 Unuia dintre părinţi care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau 
un copil cu dizabilităţi) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 
4 zile calendaristice, în baza unei cereri scrise, cu anexarea documentelor confirmative.

4.22 Veteranilor de război angajaţi în Unitate, li se acordă un concediu de odihnă 
anual plătit la cerere, pe o durată prevăzută în contractul colectiv de muncă, precum şi un 
concediu suplimentar neplătit cu o durată de până la 14 zile calendaristice.

4.23 Concediul de odihnă anual plătit pentru cadrele didactice, auxiliare, ştiinţifice şi 
personalul administrativ din instituţiile de învăţământ medical, ştiinţific şi altele, se acordă 
conform normelor prevăzute de art.299 şi art.300 din Codul muncii.

4.24 La prezentarea actelor respective, salariaţii din Unitate, membri de sindicat, 
beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile calendaristice, 
în următoarele cazuri:

căsătoria salariatului 4 zile
naşterea sau înfierea copilului 2 zile
căsătoria copiilor salariatului 2 zile
decesul părinţilor, socrilor, soţului/soţiei, copiilor 3 zile, iar în caz de necesitate de a se 

deplasa peste 300 Km -  5 zile
decesul rudelor de gradul II 2 zile

încorporarea salariatului, membrului familiei în 
armată

1 zi

părinţilor/tutorelui care au copii în clasele I-IV în prima şi ultima zi a anului şcolar-1 zi

părinţilor/tutorelui care au copii în clasele IX şi 
XII

în ultima zi a anului şcolar -1 zi

jubilee (30; 40; 50; 60; 70 ani etc.) 1 zi

trecerea la alt loc de muncă în altă localitate 1 zi

Pentru angajaţii care pe parcursul perioadei de 1 
an care îî dă dreptul la concediu, nu a fost în 
concediu medical sau concediu fără plată

3 zile

Concediul suplimentar respectiv se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu 
poate fi transferat în altă perioadă. În cazurile când zilele respective coincid cu concediul anual 
plătit, acestea se alipesc la durata concediului anual respectiv plătit.

4.25 În ziua de naştere a salariatului, acesta are dreptul la o zi liberă, cu păstrarea 
salariului, în această situaţie se depune o cerere scrisă către angajator, coordonată în prealabil cu 
conducătorul subdiviziunii.

4.26 Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o 
durată de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, 
în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de 
naştere al copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie 
paternală care nu poate fi mai mică decît venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă
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şi care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.
4.27 Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial şi program flexibil de muncă 

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

4.28 Perioada staţionării Unităţii, subdiviziunii, nu din vina salariaţilor, se include în 
vechimea în muncă, care acordă acestora dreptul la concediile de odihnă anuale şi suplimentare 
plătite, nu influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează dreptul la muncă.

4.29 Compensarea în bani a concediului de odihnă anual este interzisă cu excepţia 
cazurilor de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă. În aceste cazuri 
salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

4.30 Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, cu 
anexarea documentelor confirmative a motivaţiei, salariatului i se poate acorda, cu 
consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile 
calendaristice, fără suspendarea contractului individual de muncă, în care scop se emite un 
ordin.

4.31 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.

CAPITOLUL VI
REMUNERAREA SI NORMAREA MUNCII

1. Stabilirea si achitarea salariului
1.1 Plata muncii salariaţilor din Unităţi se va efectua în strictă conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, respectând principiile de transparenţă, corectitudine şi obiectivitate în 
stabilirea salariilor, sporurilor şi suplimentelor la salariu.

1.2. La stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de 
sex, orientare sexuală, caracteristici generale, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familiară, 
apartenenţă ori activitate sindicală.

1.3. Medicii şi farmaciştii rezidenţi dispun de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi angajaţii 
Unităţii sau clinicii de rezidenţiat. Medicii şi farmaciştii rezidenţi sunt salarizaţi în cadrul 
clinicilor de rezidenţiat, respectiv în cadrul Unităţilor în care au fost repartizaţi. Cheltuielile de 
personal pentru medicii şi farmaciştii rezidenţi sunt acoperite din fondurile asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală (în limitele prevăzute în Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii 
medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală) şi cele planificate şi finanţate 
din bugetul de stat.

1.4. Angajatorul, prin ordin (dispoziţie), crează comisia de tarifiere care va revedea şi 
modifica anual salarizarea angajaţilor Unităţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. Dacă angajatul nu modifică funcţia sau locul de muncă, salarizariu nu poate fi micşorat 
fără acordul acestuia, numai atunci cînd angajatul semnează un acord de modificare a condiţiilor 
esenţiale din contractul de muncă care presupune micşorare/majorare de salariu.

1.5. Salariul reprezintă orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit salariatului de 
către angajator, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată. Responsabilitatea pentru 
plata corectă şi la timp a muncii salariaţilor din Unitate o poartă Angajatorul.

1.6. La depistarea cazurilor de remunerare incorectă a muncii a membrilor de sindicat 
din vina angajatorului, acesta este obligat să corecteze imediat eroarea comisă şi să achite 
salariatului sumele datorate pentru toată perioada vizată şi să atragă la răspundere disciplinară 
persoanele vinovate, conform legislaţiei în vigoare.
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1.7. Salariul salariaţilor din Unitate se plăteşte în monedă naţională. Cu acordul scris al 
salariatului se permite plata salariului prin intermediul instituţiilor bancare, cu achitarea 
serviciilor respective din contul angajatorului.

1.8. Plata salariului angajaţilor este prioritară faţă de toate celelalte tipuri de plăţi legate 
de interesele Unităţii. În caz de lichidare a Unităţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi 
şi drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi achitate integral, înainte 
ca ceilalţi creditori să-şi revendice cota-parte.

1.9. Salariul se achită în zilele de lucru conform prevederilor art. 142 al Codului muncii, 
până la data de 15 a lunii următoare. Conform contractului al Unităţii cu Compania 
Naţională de asigurări medicale obligatorii. În cazurile încălcării termenului stabilit din vina 
angajatorului, organul sindical va sesiza Inspectoratul de Stat al Muncii ori se va adresa în 
instanţa de judecată.

1.10. Anual, nu mai târziu de 1 decembrie, Administraţia şi OSPA din Unitate şi 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, vor negocia cotele cheltuielilor prevăzute pentru 
salarizarea angajaţilor din Unitate încadrat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală.

1.11. Reducerea salariilor de funcţie prevăzute în contractele individuale de muncă, 
contractele colective de muncă şi/sau convenţiile colective nu se admite înainte de expirarea 
unui an de la data stabilirii lor. Despre introducerea noilor condiţii de cuantumul retribuire a 
muncii sau modificarea celor existente angajatorul este obligat să anunţe salariaţii cu cel puţin 2 
săptămâni înainte, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

1.12. Salariile de funcţie ale salariaţilor vor fi modificate pe parcursul valabilităţii 
prezentului Contract colectiv, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu 
respectarea prevederilor art. 140 al Codului Muncii. În caz de necesitate vor fi iniţiate negocieri 
privind majorarea lor.

1.13. La achitarea salariului, angajatorul este obligat să informeze în scris fiecare 
salariat despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectivă, 
despre mărimea şi temeiurile reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o 
primească, precum şi să asigure efectuarea înscrierilor respective în registrele contabile.

2. Munca prestată pe timp de noapte
2.1. Deoarece Unitatea este încadrata în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, suplimentul pentru munca de noapte se stabileşte în sumă fixă, integral pentru 8 ore 
de muncă (efectuate între orele 22.00 şi 6.00), în mod diferenţiat, reieşind din complexitatea 
activităţii, care este determinată de categoria sau nivelul instituţiei şi de profilul medical sau 
specialitatea medicală în care activează angajaţii, în conformitate cu Regulamentul privind 
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.837/2016. Dacă 
suplimentul pentru munca de noapte stabilit în sumă fixă în Regulamentul privind salarizarea 
angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală este mai mic decât mărimea minimă stipulată în Codul muncii (cel puţin 0,5 
din salariul de bază pe unitate de timp), angajatorul este în drept să stabilească o valoare mai 
mare a suplimentului pentru plata orelor de noapte, fie în mărime procentuală pe unitate de 
timp, fie în sumă fixă conform unei altei grile, în raport cu complexitatea muncii efectuate.

2.2. Durata muncii pe timp de noapte (schimbul/turei/gărzii de noapte) nu se reduce 
salariaţilor pentru care este instituită durata redusă a timpului de muncă stabilită în 
Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora 
acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă 
a personalului medico-sanitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1223/2004.

3. Munca in condiţii nefavorabile.
3.1. Salariaţii care activează în condiţii nefavorabile de muncă, în urma atestării 

locurilor de muncă, beneficiază de un spor de compensare stabilit în mărime fixă pentru munca 
prestată în condiţii nefavorabile. Posturile efective pentru care se stabileşte sporul în cauză sunt 
incluse în „Lista-tip a ramurilor „Sănătate şi asistenţă socială” a lucrărilor şi locurilor de muncă
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cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care 
salariaţilor li se stabileşte sporuri de compensare în mărimi fixe” (Anexa nr.5). Sporurile de 
compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se plătesc pentru durata reală a 
muncii prestate în condiţii nefavorabile.

4. Munca suplimentară.
4.1. Munca prestată în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare se retribuie în 

conformitate cu art.158 din Codul muncii.
4.2. În cazurile în care Unitatea sau subdiviziunea ei staţionează în urma încălcărilor 

legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă ce nu au survenit din vina salariaţilor, 
cât şi atunci când salariatul refuză să-şi exercite obligaţiile de funcţie din motive de încălcare a 
normelor securităţii şi sănătăţii muncii, încălcări ce-i periclitează viaţa şi sănătatea, salariatului i 
se păstrează salariul mediu.

4.3. Plata muncii suplimentare se efectuează conform art.157 din Codul muncii şi 
Modului de calculare a plăţii muncii suplimentare în unităţile medico-sanitare cu evidenţa 
globală a timpului de muncă, anexat la prezentul Contract (Anexa nr.6).

4.4. În cazul reducerii numărului sau a statelor de personal şi acordul salariatului de a 
fi transferat la o altă muncă permanentă cu o retribuire mai mică, în cadrul aceleiaşi Unităţi, 
acestuia i se menţine salariul mediu de la locul muncii precedent timp de 1 lună calendaristică 
din ziua transferării cu modificarea prealabilă a contractului individual de muncă.

5. Stimularea individuala a muncii salariaţilor9

5.1. În scopul stimulării individuale a salariaţilor de a obţine rezultate optime în 
activitate, în funcţie de cerinţele posturilor, calitatea muncii, aportul şi profesionalismul propriu, 
se stabileşte şi se achită un spor/supliment la salariu pentru performanţe profesionale 
individuale în muncă, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

5.2. Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul 
din Unitate se stabilesc prin act normativ cu caracter intern (Reulament) , coordonat în prealabil 
cu OSPA, ţinându-se cont de indicatorii-tip de performanţe profesionale individuale în muncă şi 
Regulamentul cu privire la evaluarea şi validarea indicatorilor de performanţe profesionale a 
muncii a Unităţilor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate de 
Ministerul Sănătăţii. Mijloacele financiare aferente achitării sporurilor/suplimentelor la salariu 
pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă profesională a muncii, se planifică şi se 
utilizează doar în acest scop.

5.3. Preşedintele OSPA (sau alt membru al comitetului după caz) va fi inclus în 
componenţa următoarelor comisii interne: comisia privind tarifierea angajaţilor, comisia privind 
stabilirea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitate a angajaţilor, comisia de evaluare şi 
validare a performanţelor profesionale individuale în muncă.

5.4. Anual, înainte de întocmirea Devizului de venituri şi cheltuieli, angajatorul de 
comun cu OSPA, va efectua tarifarea angajaţilor din Unitate, conform Regulamentului privind 
evaluarea muncii şi tarifarea angajaţilor, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Federaţia Sindicală 
„Sănătatea”, respectând principiile de transparenţă, corectitudine şi obiectivitate în stabilirea 
salariilor de funcţie, sporurilor şi suplimentelor la salariul de bază/funcţie.

5.5. Pe parcursul anului, angajatorul poate achita premii şi ajutor material salariaţilor, în 
conformitate cu actele normative în vigoare, în funcţie de mijloacele financiare disponibile, 
precum şi economiile formate. Salariaţii Unităţii pot beneficia de premii reglementate de 
actele normative în vigoare, precum şi de premii şi ajutor material stabilite în Regulamentul 
instituţional privind premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor (anexat la Contractul 
colectiv de muncă), elaborat în baza Regulamentului-tip privind premierea şi acordarea 
ajutorului material salariaţilor, anexat la prezenta Convenţie (Anexa nr. 8).

5.6. În perioada staţionării Unităţii, survenite nu din vina salariaţilor, angajaţilor li se 
păstrează cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. În caz de 
staţionare produsă din vina angajatorului, angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului 
salariul pe care acesta nu l-a primit. În cazul în care staţionarea s-a produs din vina salariatului, 
acesta nu va fi remunerat pentru orele de staţionare.
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6. Munca prin cumul
6.1 Pentru asigurarea asistenţei medicale continue, în cazurile insuficienţei de personal 

medical, salariaţii Unităţii pot activa prin cumul, în volum de până la un salariu de bază/de 
funcţie cu acordarea sporurilor şi suplimentelor obligatorii stabilite de legislaţia în vigoare.

6.2 Funcţiile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate prin cumul de către persoane 
angajate în Unitate sau din altă Unitate, numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate 
nu se suprapune cu cel corespunzător funcţiei de bază, în temeiul unui contract individual de 
muncă distinct (Anexa nr. 1). In contractul individual de muncă se va indica, în mod 
obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul.

6.3 Munca prin cumul a conducătorilor se reglementează de către art. 258 şi 261 al 
Codului muncii. Totodată, medicilor cu funcţii de conducere din instituţiile medico-sanitare şi 
de asistenţă socială şi adjuncţiilor lor (medici), cu permisiunea fondatorului/Consiliului de 
administrare, li se permite lucrul prin cumul conform specialităţii în volum de 0,25 salariu de 
medic specialist, cu toate sporurile şi adaosurile. Evidenţa muncii prestate de medicii cu funcţie 
de conducere şi adjuncţii lor (medici) prin cumul, indifirent de caracterul şi volumul ei, se 
reflectă în documentele corespunzătoare.

6.4 Cercetătorilor ştiinţifici din cadrul Unităţii care desfăşoară activitate ştiinţifică în 
conformitate cu cadrul legal li se permite, în cazul funcţiei vacante de medic specialist, să 
presteze muncă prin cumul conform specialităţii în volum de până la 0,5 salariu de medic.

6.5 Evidenţa muncii prestate prin cumul, indiferent de caracterul şi volumul ei, se 
reflectă în Tabelul de evidenţă a timpului de muncă/ Tabelul de pontaj.

6.6 Salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca realmente prestată sau timpul 
efectiv lucrat.

6.7 Munca prin cumul nu se califică ca muncă suplimentară şi nu cade sub incidenţa 
art. 104 şi 157 din Codul muncii.

6.8 La desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, în 
legătură cu lichidarea Unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în cazul 
încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia 
(funcţia) respectivă ca profesie (funcţie) de bază, acestuia i se plăteşte o indemnizaţie de 
eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar aferent funcţiei prestate prin cumul.

7. Cumularea de profesii (funcţii)
7.1 Salariaţilor care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de 

muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau 
obligaţiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiţi de munca lor de bază, (în 
limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de prezenta convenţie) li se plăteşte un 
spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale 
salariatului temporar absent.

7.2 Suplimentul pentru cumularea de funcţii şi atribuţii se stabileşte în mărime 
procentuală în funcţie de volumul real de muncă prestată aferentă funcţiei cumulate, în limitele 
a 50%-100% din cuantumul salariului (de funcţie/de bază/tarifar) stabilit în conformitate cu 
actele normative în vigoare care reglementează retribuirea muncii salariaţilor din Unitate.

7.3. In cazul cumulării atribuţiilor unei funcţii de către mai mulţi angajaţi, cuantumul 
suplimentului de plată pentru cumulare se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate 
de către fiecare dintre ei, în limitele salariului (de funcţie/de bază/tarifar) stabilit pentru funcţia 
cumulată, în conformitate cu actele normative respective. Lista profesiilor cumulate nu se 
limitează.

7.4 Spre deosebire de munca prin cumul, cumularea de funcţii se realizează în orele de 
program, la aceeaşi Unitate şi nu necesită încheierea unui contract individual de muncă distinct, 
ci doar modificarea celui existent.
Statele de personal

8. Statele de personal ale Unităţii reprezinta documentul pe baza căruia este posibilă 
modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, precum şi recrutarea de noi 
angajaţi.
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8.1. Elaborarea Statelor de personal se realizează pe baza structurii (organigramei) 
actuale a Unităţii şi a numărului de persoane fizice angajate, precum şi în baza reglementărilor 
privind remunerarea muncii şi a altor documente de reglementare interne ale Unităţii.

8.2. Unitatea utilizeaza modelul recomandat a Statelor de personal, aprobat prin 
Convenţia colectivă (la nivel naţional) nr. 12/2012.

8.3 . Unitatea are dreptul să decidă singură ce funcţii şi profesii sunt necesare în statele 
de personal şi este în drept să calculeze independent numărul unităţilor de personal pentru 
fiecare post/funcţie, reieşind din specificul de activitate medicală şi din necesităţile instituţiei.

8.4. Anual, la nivelul Unităţii, se evaluează locurile de muncă şi statele de personal şi 
se ajustează statele de personal în corelare cu necesităţile activităţilor desfăşurate în Unitate.

8.5. Evaluarea şi ajustarea statelor de personal se efectuează de către o comisie 
paritară angajator-OSPA, reieşind din competenţele şi atribuţiile postului, precum şi din 
normativele de personal şi de timp, prevăzute de ghiduri/protocoale/standarde/ ordine elaborate 
în acest sens.

CAPITOLUL VII
Securitatea şi sănătatea în muncă

1. In vederea asigurării securităţii şi sănătăţii la locul de muncă este necesar de realizat 
următoarele măsuri:

1.1 Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire se realizează în conformitate cu 
prevederile Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008 şi altor acte 
normative în vigoare. In acest scop, anual, vor fi examinate chestiuni ce ţin securitatea şi 
sănătatea muncii a salariaţilor din ramură la şedinţa comună a părţilor, cu întreprinderea 
măsurilor corespunzătoare.

1.2. Instruirea conducătorilor de Unităţi, conducătorilor locurilor de muncă, 
specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după 
numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni.

1.3. Instruirea conducătorilor de unităţi, a conducătorilor locurilor de muncă, 
specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi a preşedinţilor organelor sindicale/reprezentanţilor 
lucrătorilor se efectuează la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecţie şi 
prevenire. Cheltuielile privind instruirea sunt suportate de angajator. Instruirea se efectuează în 
zilele lucrătoare în cadrul orelor de muncă.

2. Angajatorul se obligă să realizeze următoarele măsuri:
2.1. Asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de 

activitatea desfăşurată, respectarea normelor egienico-sanitare;
2.2. Asigurarea urmăririi comportării în exploatare şi intervenţiile sistematice şi 

complementare a clădirilor şi altor construcţii, a condiţiilor de muncă, conform normelor de 
securitate şi sănătate în muncă, cu prevederea mijloacelor financiare în acest sens în Devizul de 
venituri şi cheltuieli a Unităţii.

2.3. Organizarea serviciului de protecţie şi prevenire în Unităţile care au 50 şi mai mulţi 
salariaţi. In Unităţile cu un număr mai mic de salariaţi modul de creare a acestui serviciu se 
stabileşte prin contractul colectiv de muncă.

2.4. Să numească prin ordin (dispoziţie) unul sau mai mulţi salariaţi pregătiţi la 
cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care să se ocupe de activităţile 
de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale, să le acorde timp liber, cu menţinerea 
salariului mediu la locul de muncă de bază, să le furnizeze mijloacele necesare pentru a le 
permite să-şi exercite drepturile şi atribuţiile ce derivă din Legea securităţii şi sănătăţii în 
muncă, cu excepţia unităţilor unde există serviciul respectiv specializat.

2.5. Constituirea în comun cu organul sindical din Unitate, a comitetului pentru 
securitate şi sănătate în muncă şi organizarea activităţii acestuia.

2.6. Elaborarea şi aprobarea unui Plan anual de protecţie şi prevenire, care este parte 
integrantă a contractului colectiv de muncă, conform Anexei nr.4 din Regulamentul privind
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modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a 
riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.95/2009. În acest scop, angajatorul 
va aloca surse financiare în volum necesar, dar nu mai puţin de 2 la sută raportat la fondul de 
salarizare a Unităţii.

2.7. Asigurarea examenului medical la angajare şi periodic al salariaţilor, şi după caz, a 
testării psihologice a aptitudinilor, din contul angajatorului, în conformitate cu actele normative 
în vigoare.

2.8 Acordarea gratuită salariaţilor a echipamentului individual de protecţie, materialelor 
igienico-sanitare, conform normativelor stabilite;

2.9. Asigurarea salariaţilor cu condiţii de muncă potrivit specificului muncii, prin 
punerea la dispoziţie a necesarului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

2.10. Crearea condiţiilor pentru alimentaţia lucrătorilor în Unităţi;
2.11. Acordarea alimentaţiei de protecţie salariaţilor conform criteriilor, care trebuie să 

fie parte componentă a contractului colectiv de muncă la nivel de Unitate, în baza Normelor 
pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii nr. 40/2001, aprobate de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (Anexa nr. 7).

2.12. Asigurarea comunicării, cercetării, evidenţei şi raportării accidentelor de muncă şi 
a bolilor profesionale, determinarea obiectivă a circumstanţelor, cauzelor şi stabilirea 
persoanelor care au încălcat cerinţele actelor normative şi instrucţiunilor respective, care au 
condus la accidentarea salariaţilor şi propunerea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea 
repetării unor evenimente similare pe viitor, recuperării prejudiciilor accidentaţilor în modul şi 
mărimile stabilite de actele normative şi contractul colectiv de muncă.

2.13. Asigurarea plăţii indemnizaţiei unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau 
decesului salariatului în rezultatul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, din 
contul Unităţii care poartă vina, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 186/2008.

2.14. Organizarea asigurării individuale obligatorii a salariaţilor, ocupaţi în condiţii de 
risc sporit împotriva accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, în conformitate cu 
prevederile Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999.

2.15. Asigurarea informării, contra semnătură, a fiecărui salariat despre riscurile 
profesionale la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum 
şi despre măsurile de securitate necesare.

2.16. Amenajarea locurilor de muncă, protejate împotriva pericolelor care pot afecta în 
mod specific salariaţii sensibili la riscuri specifice pentru salariatelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează, persoanele în vârstă de până la 18 ani, persoanele cu capacităţi 
funcţionale limitate.

2.17. Asigurare instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la 
angajare şi periodic, nu mai rar decât o dată la 6 luni.

2.18. Analizarea anuală a nivelului morbidităţii cu pierderea temporară a capacităţii de 
muncă şi realizarea măsurilor eficiente pentru diminuarea ei.

2.19. Organizarea în comun cu OSPA a activităţii sportive şi culturale.
2.20. Organizarea vaccinării personalului împotriva infectării cu virusul hepatitei B 

(HBV). Lista concretă a personalului medical şi rezidenţilor care necesită a fi vaccinaţi se 
stabileşte prin ordinul angajatorului.

3. Angajatorul, în comun cu OSPA se obligă să realizeze următoarele măsuri de 
prevenire şi protecţie a salariaţilor la locul de muncă privind bolile transmisibile si 
nontransmisibile:

3.1 consolidarea capacităţilor profesionale a salariaţilor pentru a atenua contaminarea 
personalului cu aceste maladii la locul de muncă;

3.2 desfăşurarea instruirii profesionale nivel de Unitate cu studierea ghidurilor, 
protocoalelor şi standardelor elaborate de OIM, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul 
de resort;

3.3 testarea şi vaccinarea salariaţilor la locul de muncă;
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3.4 accesul salariaţilor la servicii de consiliere la locul de muncă;
3.5 protejarea de orice formă de discriminare a angajaţilor infectaţi sau afectaţi de 

aceste maladii.

CAPITOLUL VIII
Dezvoltarea parteneriatului social

Părţile parteneriatului social la nivel de unitate sînt angajatorul şi salariaţii, în persoana 
reprezentanţilor împuterniciţi în modul stabilit.

1. Părţile semnatare ale prezentului Contract au competenţe în:
a) participarea la perfecţionarea cadrului normativ în domeniul raporturilor de muncă, 

retribuirea muncii, securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă;
b) efectuarea controlului respectării legislaţiei muncii în vigoare;
c) cooperarea în organizarea activităţilor de interes comun, vizând perfecţionarea nivelului 

de pregătire al conducătorului Unităţii, al liderilor sindicali, precum şi la desfăşurarea 
activităţilor cultural-sportive;

d) dezvoltarea parteneriatelor în cadrul comisiilor pentru dialog social „angajator- 
salariaţi” şi în cadrul comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de Unitate;

e) promovarea bunelor practici ale salariaţilor din domeniu ocrotirii sănătăţii din alte ţări;
2. Părţile semnatare ale prezentului Contract se obligă:

a) Să respecte principiile de bază ale parteneriatului social, drepturile şi obligaţiile lor 
stipulate în Codul Muncii al Republicii Moldova, Legea sindicatelor, alte acte legislative şi 
normative în vigoare, Convenţiile O.I.M., la care Republica Moldova este parte.

b) Să asigure participarea preşedintelui Comitetului Sindical, iar în lipsa lui -  a 
vicepreşedintelui, cu drept de vot la lucrările Directoratului, Consiliilor medicale şi alte comisii 
ale Unităţii, Comisiei permanente de tarifare din Unitate, precum şi altor comisii unde se 
precaută probleme ce ţin de interesele salariaţilor.

c) Să asigure participarea reprezentanţilor Comitetului Sindical la lucrările Consiliului de 
Administrare

3. Administraţia IMSP IMşiC va prezenta Comitetului Sindical din Instituţie spre 
avizare proiectele de hotărâri, ordine, dispozitii şi procese verbale ce vizează drepturile de 
muncă, profesionale şi social-economice ale angajaţilor din Unitate. La solicitare, prezintă 
informaţii, date statistice anuale privind ramura sănătăţii, asigurările obligatorii de sănătate, 
contractarea serviciilor medicale cu instituţiile medico-sanitare publice, alte documente ce 
vizează dezvoltarea, reformarea şi finanţarea ramurii sănătăţii şi Unităţii.

4. Administraţia, în comun cu OSPA, se obligă să elaboreze Devizul de venituri şi 
cheltuieli al Unităţii, şi să negocieze cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină proiectul 
contractului de acordare a asistenţei medicale populaţiei.

5. OSPA IMSP IMşiC va informa Administraţia IMSP IMşiC despre măsurile 
preconizate pentru protecţia profesională, social-economică a salariaţilor.

CAPITOLUL IX
Reglementarea activităţii organelor sindicale -

REPREZENTANŢI AI SALARIAŢILOR

1. Activitatea Comitetului Sindical al IMSP IMşiC este orientată spre apărarea 
drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor membri de 
sindicat este reglementată de codul muncii, de legislaţia cu privire la sindicate şi de statutele 
acestora.

2. Administraţia IMSP IMşiC:
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S  Recunoaşte şi se obligă să respecte drepturile şi garanţiile de activitate ale 
sindicatului, prevăzute de legislaţia în vigoare şi Statutul Sindicatului de ramură, normele de 
drept internaţional, să contribuie la realizarea hotărârilor organelor sindicale de toate nivelurile;

S  Se abţine de la orice intervenţie de natură să limiteze dreptul salariaţilor la asociere 
liberă, funcţionarea şi gestionarea organizaţiei sindicale, la alegerea liberă a reprezentanţilor săi.

3. Angajatorul se obliga:
3.1. Să asigure condiţii de activitate comitetului sindical în corespundere cu Legea 

sindicatelor şi Codul muncii, mijloacele financiare destinate în aceste scopuri fiind negociate şi 
incluse în contractul colectiv de muncă.

3.2. Să asigure reprezentanţilor sindicatelor dreptul de a vizita colectivele de muncă unde 
lucrează membri de sindicat, să prezinte informaţiile solicitate în scopul realizării sarcinilor 
statutare şi a drepturilor în modul stabilit, cu condiţia preavizării prealabile despre programarea 
vizitei.

3.3. Să asigure membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de 
bază acordarea timpului liber în orele de program (pina la 4 ore săptămânal), pentru a-şi realiza 
drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, cu menţinerea salariului mediu.

3.4. Să menţină salariul mediu lunar membrilor organelor sindicale elective şi 
reprezentanţilor acestora pe perioada: instruirii sindicale; în timpul participării lor ca delegaţi la 
congrese, conferinţe, convocate de sindicat; la lucrările plenarelor şi şedinţelor organelor 
sindicale; la lucrările organizaţiilor sindicale internaţionale la care sindicatul este afiliat, la 
acţiunile organizate de partenerii sociali; deplasărilor pentru schimb de experienţă.

3.5. Să elibereze formatorii sindicali de la locul de muncă de bază, cu menţinerea 
salariului mediu lunar, pe perioada participării sau desfăşurării seminarelor sindicale 
educaţionale.

3.6. Să prevadă în Devizul de venituri şi cheltuieli mijloace financiare pentru soluţionarea 
problemelor salariaţilor, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(5) din Legea sindicatelor 
nr.1129/2000. Suma concretă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă. Utilizarea surselor 
în cauză se efectuează în baza deciziei comune a administraţiei Unităţii şi comitetului sindical 
conform Regulamentului cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% (Anexa nr.9).

3.7. Să respecte drepturile profesionale, social-economice, de muncă şi libertăţile 
salariaţilor - membri de sindicat.

3.8. Să efectueze în modul stabilit (prin virament) încasarea cotizaţiilor sindicale lunare şi 
să le transfere la conturile bancare ale organelor sindicale corespunzătoare.

3.9. Să prezinte informaţii organului sindical pentru completarea rapoartelor anuale, 
financiare şi statistice.

3.10. Să permită reprezentanţilor comitetului sindical (organizatorului sindical) să 
participe la lucrările organizate de angajator la care vor fi examinate probleme care vizează 
activitatea Unităţii şi interesele salariaţilor.

3.11. Să respecte drepturile organului sindical privind:
a) elaborarea şi înaintarea propunerilor la proiectele actelor normative ce vizează 

interesele de muncă, social-economice şi profesionale ale salariaţilor;
b) reprezentarea intereselor salariaţilor în organele de stat şi patronale, respectând 

principiile parteneriatului social;
c) contribuirea la respectarea obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, disciplina şi 

calitatea muncii;
d) stimularea salariaţilor implicaţi în organizarea activităţii sindicale şi cu reţinerile 

cotizaţiilor sindicale;
e) formarea şi promovarea imaginii Unităţii şi salariaţilor încadraţi în sistemul de 

sănătate;
f) controlul respectării actelor normative privind timpul de muncă şi de odihnă, 

salarizare, securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi respectarea convenţiilor colective, 
contractelor colective şi individuale de muncă;
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g) participarea la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de boli 
profesionale;

h) depistarea încălcărilor legislaţiei muncii şi înlăturarea abaterilor constatate;
i) distribuirea biletelor de tratament sanatorial şi de odihnă pentru copii salariaţilor, 

în raport direct cu numărul salariaţilor din Unitate şi volumul surselor alocate în acest scop;
j) organizarea activităţilor sportive şi culturale pentru salariaţi;
k) contribuirea la aplanarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă 

în corespundere cu legislaţia în vigoare, în scopul preîntâmpinării grevelor şi a altor acţiuni de 
protest;

l) prezentarea rapoartelor anuale (financiare şi statistice) la solicitarea Biroului 
Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova şi informarea membrilor sindicatului 
despre activitatea desfăşurată întru reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor lor 
legitime;

m) acordarea consultaţiilor gratuite şi ajutorului în soluţionarea problemelor apărute 
organelor sindicale şi membrilor de sindicat;

n) reprezentarea, în caz de necesitate, a intereselor membrilor de sindicat în 
instanţele de judecată;

o) organizarea activităţilor de instruire sindicală şi în domeniul legislaţiei muncii;
p) participarea la atestarea şi tarifarea salariaţilor;
q) participarea la lucrările organelor colegiale ce vizează soluţionarea problemelor 

organizaţiilor sindicale şi ale membrilor de sindicat;
r) participarea la examinarea şi monitorizarea condiţiilor de muncă, la elaborarea 

propunerilor pentru înlăturarea abaterilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
s) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate în 

domeniul social-economic;
t) colaborarea cu angajatorul în cadrul parteneriatului social;

4. Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de 
muncă de bază nu pot fi sancţionate disciplinar şi/sau transferate la altă muncă fără acordul 
organelor sindicale ai căror membri sunt.

5. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază 
nu pot fi sancţionaţi disciplinar fără acordul organului sindical ierarhic superior.

6. La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare (organizatorilor 
sindicali) şi persoanelor alese în organele sindicale, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, 
angajatorul solicită în prealabil acordul organului sindical ai cărui membri sunt persoanele 
respective.

7. Salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat în legătură cu 
alegerea lor în funcţii elective în organele sindicale şi eliberaţi de la locul de muncă de bază, 
după expirarea mandatului li se acordă locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia -  un alt loc 
de muncă (funcţie) echivalent sau, cu acordul salariatului, la o altă unitate. În cazul în care 
acordarea locului de muncă ocupat anterior sau a unui loc de muncă echivalent este imposibilă 
din cauza lichidării unităţii, reorganizării ei, reducerii numărului sau a statelor de personal, 
angajatorul respectiv plăteşte persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de 
muncă de bază, o indemnizaţie de eliberare din serviciu egală cu 6 salarii medii lunare.

8. Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în legătură cu 
alegerea lor în organele sindicale ale unităţii beneficiază de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi 
ceilalţi salariaţi ai unităţii respective.

9. Concedierea salariaţilor care au fost aleşi în organele sindicale, indiferent de faptul 
dacă au fost sau nu eliberaţi de la munca de bază, nu se admite timp de 1 an după expirarea 
mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a Unităţii sau de comitere de către salariaţii 
respectivi a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia în vigoare prevede posibilitatea 
concedierii.
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10. Concedierea, încetarea contractului individual de muncă cu angajaţii -  
preşedinţi ai comitetelor sindicale în condiţiile art.86 alin.(1) lit.y1) şi art.301 alin.(1) lit. c) din 
Codul muncii se va efectua la expirarea mandatului de alegere în funcţia sindicală.

11. Activităţile liderilor sindicali care îşi îndeplinesc obligaţiile orientate spre 
apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale angajaţilor 
membri de sindicat, nu pot servi pentru angajator drept temei de concediere a acestora ori de 
aplicare a altor sancţiuni ce le-ar afecta drepturile şi interesele ce decurg din raporturile de 
muncă.

12. Liderii sindicali beneficiază de dreptul de acces la justiţie, pentru a-şi apăra 
drepturile în eventualitatea unor abuzuri care au stat la originea concedierii lor, iar la 
examinarea litigiului individual de muncă de către instanţa de judecată, angajatorul este obligat 
să demonstreze legalitatea şi să indice temeiurile eliberării din serviciu a salariatului.

CAPITOLUL X
Soluţionarea conflictelor colective de muncă

1. În scopul prevenirii conflictelor colective de muncă la nivel de unitate părţile 
au convenit să depună eforturi pentru a realiza pe deplin prevederile prezentului Contract.

2. Conflictele colective de muncă la nivel de unitate vor fi soluţionate conform 
prevederilor Codului muncii şi Regulamentului privind modul de soluţionare a conflictelor 
colective de muncă şi de desfăşurare a grevelor.

3. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Contract, OSPA îşi asumă 
dreptul declanşării conflictului colectiv de muncă la nivel de Unitate.

4. Declanşarea conflictelor colective de muncă şi a acţiunilor de protest în masă 
la nivel de Unitate se va înfăptui conform Codului muncii al Republicii Moldova, Legii cu 
privire la întruniri şi Regulamentului privind modul de soluţionare a conflictelor colective de 
muncă şi de desfăşurare a grevelor (Anexa nr. 10).

CAPITOLUL XI
HĂRŢUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

1.Părţile recunosc că relaţiile de muncă trebuie să se bazeze pe principii bunei 
credinţe, ceea ce înseamnă că toate activităţile angajatorului trebuie să urmărească îndeplinirea 
scopului bunei funcţionări a Unităţii. În nici un caz acţiunile conducătorului nu trebuie să vizeze 
personalitatea sau integritatea morală şi profesională a salariatului.

2.Orice fenomen care duce la distrugerea psihică a lucrătorului nu trebuie să fie 
tolerată în colectivele de muncă.

3. Părţile confirmă că hârţuirea este una dintre cele mai dure manifestări agresive care 
pot să aibă loc la locul de muncă. Hărţuirea nu poate fi utilizată de angajator pentru concedierea 
salariaţilor incomozi.

4. Părţile percep hârţuirea, inclusiv sexuală, ca atentate severe la principiile 
fundamentale ale libertăţii şi integrităţii omului.

5. Hărţuirea la locul de muncă, inclusiv sexuală, reprezintă orice formă de 
comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, 
materiale, vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sau orice altă 
conduită cu conotaţii care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la 
locul de muncă.

6.Pentru a combate fenomenul hârţuirii, inclusiv sexuale, angajatorul se obliga:
a) să ia toate măsurile pentru respectarea demnităţii în muncă, integritatea morală şi profesională 
a salariaţilor;
b) să prevadă în Regulamentul intern al Unităţii clauza respectării principiului eliminării 
hărţuirii sexuale şi oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;
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c) să evalueze riscurile care generează hârţuirea la locul de muncă şi să întreprindă acţiuni, în 
comun cu organizaţia sindicală, reprezentantă a salariaţilor, pentru a contracara fenomenul 
hârţuirii, inclusiv sexuale, la locul de muncă;
d) să informeze toţi salariaţii de regulile de conduită ce trebuie respectate şi de sancţiunile 
aplicabile în cazul încălcării acestora;
e) să asigure confidenţialitatea cazurilor de hârţuire sexuală, la cererea persoanei hârţuite;
f) să prevină violenţa fizică şi verbală faţă de salariaţi din partea pacienţilor, rudelor acestora şi 
a terţilor.

CAPITOLUL XII 
Dispoziţii finale

1. Prezentul Contract Colectiv de muncă întră în vigoare din momentul semnării lui de 
către Administraţia şi OSPA al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei şi Copilului 
şi este valabil până la momentul încheierii unui nou Contract sau până când părţile nu vor 
decide asupra prelungirii valabilităţii acestuia.

2. Părţile se obligă să examineze realizarea Prezentului Contract Colectiv de muncă la 
şedinţa comună anuală a organelor sale de conducere, informând la adunarea generală salariaţii 
privind îndeplinirea Contractului Colectiv de muncă de către Părţile Contractului.

3. Părţile sunt în drept, pe parcursul valabilităţii Prezentului Contract Colectiv de 
muncă, să propună modificări şi completări.

4. În cazurile neîndeplinirii prevederilor Prezentului Contract Colectiv de muncă, la 
propunerea Comisiei de dialog Social la nivel de Unitate, organele de conducere ale părţilor 
întreprind măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Anexele la prezentul Contract Colectiv de muncă sunt parte integrantă a 
Contractului.

Anexa nr. 1 Modelul contractului individual de muncă 4 f file
Anexa nr. 2 Modelul de Regulament intern - tip 8 f i le
Anexa nr. 3 LISTA funcţiilor salariaţilor IMSP IMşiC care beneficiază de 

concediul de odihnă anual suplimentar plătit 
EXTRAS din NOMENCLATORUL profesiilor şi funcţiilor cu 
condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul 
la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a 
zilei de muncă a personalului medico-sanitar (ANEXĂ la 
Hotărârea Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004)

5 f i le

Anexa nr. 4 Modelul graficului/tabelului de pontaj, lista abrevierilor utilizate 1 f i la

Anexa nr. 5 Lista subdiviziunilor şi funcţiilor din IMSP IM şi C în care pentru 
condiţii de muncă nefavorabile (grele şi deosebit de grele, 
vătămătoare şi deosebit de vătămătoare), salariile tarifare(de funcţii) 
se majorează în mărimi fixe.

7 f i le

Anexa nr. 6 Modul de calculare a plăţii muncii suplimentare în IMSP IMşiC cu 
evidenţă globală a timpului de muncă

1 f i lă

Anexa nr. 7 Lista funcţiilor activitatea cărora acordă dreptul la primirea gratuită 
alimentaţiei speciale (lapte şi suc natural cu pectină pentru condiţii 
nocive şi vătămătoare)

4 f i le

Anexa nr. 8 REGULAMENT privind premierea şi acordarea ajutorului material 
salariaţilor din IMSP IM şi C

3 f i le
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Anexa nr. 9 Regulamentul cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% 
raportat la fondul de salarizare al Unităţii

2 f i le

Anexa nr. 10 REGULAMENTUL privind modul de soluţionare a conflictelor 
colective de muncă şi desfăşurarea grevelor la nivel de unitate 
medico-sanitară

5 f i le

Administraţia IMSP Institutul Mamei şi 
Copilului

Organizatia Sindicala Primara a 
Angajatilor din IMSP IMşiC

Director 
Sergiu Gladun

Preşedinte 
Victor Şcarevnea9

Comisia de dialog social a IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Şedinţa din data de____________, proces verbal nr.______
Semnat:

Preşedinte9
Victor Şcarevnea

Vice preşedinte Igor Opalco

Secretar Elena Bajura

Membri Alexandru Magulciac

Zinaida Abdurahmanova

Galina Miriuţa

Djulieta Vasiloi

Diana Porubin
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Aprobat de Guvernul Republicii 
Moldova prin Convenţia colectivă 

(nivel naţional) nr.4/2005

Anexa nr. 1
la Contractul colectiv de 
muncă (nivel de unitate) 

pe anii 2022-2025

55

5 5 .

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr.
20

(localitatea)

(denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului - persoană fizică)
denumit (ă) în continuare „Angajator”, în persoana______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5(numele, prenumele, funcţia)
pe de o parte, şi dl (dna)____________________________________________________________,

(numele, prenumele)
denumit (ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducându-se de prevederile articolelor 45
94 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul 
Contract individual de muncă, convenind asupra următoarelor:

1. Salariatul este angajat în calitate de____________________________________________

(funcţia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)

2. Locul de muncă__
(denumirea subdiviziunii unităţii)

3. Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.

4. Durata Contractului este:
a) nedeterminată;
b) determinată____________________________________________

(termenul concret)

5. Perioada de probă (dacă părţile au convenit)______________________
(termenul concret)

6. Prezentul Contract individual de muncă îşi produce efectele din:
a) ziua semnării;
b )  _____________________________________________________(data negociată de părţi)

7. Riscurile specifice funcţiei____________________________________

(muncă în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase etc.)



8. Salariatul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii;
b) alte drepturi__________________________________

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)

9. Salariatul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii____________________________________

(se specifică obligaţiile suplimentare negociate de părţi)

10. Angajatorul are următoarele drepturi:
a) drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 10 din Codul muncii;
b) alte drepturi___________________________________

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părţi)

11. Angajatorul este obligat:
a) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art. 10 din Codul muncii;
b) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de

convenţiile colective, de contractul colectiv de muncă şi prezentul Contract individual de muncă, 
printre care______________________________________________________________________

(se specifică obligaţiile suplimentare)

12. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului (valoarea minimă obligatorie a retribuţiei 
muncii pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real nu poate fi mai mică decât cuantumul 
minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern sau, după caz, decât salariul tarifar 
pentru categoria I de calificare stabilit în Convenţia colectivă de nivel ramural sau în Contractul 
colectiv de muncă)_________________________________________________________________

(salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile, adaosurile, premiile, ajutoarele

materiale, compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele,

vătămătoare şi/sau periculoase, intensitatea muncii etc.)

121. De mărimea salariului stabilit depinde:
- mărimea indemnizaţiei de concediu;
- mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări 

sociale;
- mărimea indemnizaţiei de concediere;
- mărimea ajutorului de şomaj;
- mărimea pensiei pentru limită de vârstă, vechime în muncă sau pensiei de invaliditate
13. Regimul de muncă________________________________________________________

(durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămânii de muncă, durata zilnică a



timpului de muncă, timpul de muncă parţial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)

14. Regimul de odihnă

(repausul zilnic, repausul săptămânal etc.)

15. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual________________________________________________

(durata)
b) concediul de odihnă anual suplimentar__________________________________

(durata)
16. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de 

legislaţia în vigoare.

17. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

18. Clauze specifice (dacă părţile au convenit)_____________________________________

(mobilitatea, confidenţialitatea, alte clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare)

19. înlesniri, avantaje, indemnizaţii şi/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul în
schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute la pct. 18________________________________

20. Prezentul Contract individual de muncă nu poate fi modificat (completat) decât printr-un 
acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

21. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de 
muncă orice schimbare ce se referă la:

a) durata contractului;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor 

specifice conform art. 51 din Codul muncii etc.);
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă;
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.

22. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin 
deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea la alt loc de muncă în conformitate cu art. 70 şi 71 
din Codul muncii.



23. In cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art. 104 alin.(2) lit. a) şi b) din Codul muncii, 
angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul şi specificul muncii 
salariatului fără consimţământul acestuia şi fără operarea modificărilor respective în prezentul 
Contract individual de muncă.

24. Transferul salariatului la o altă muncă poate avea loc în strictă corespundere cu 
prevederile articolelor 68 şi 74 din Codul muncii şi punctelor 20 - 21 din prezentul Contract 
individual de muncă.

25. Suspendarea Contract individual de muncă poate surveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 76 din Codul muncii);
b) prin acordul părţilor (art. 77 din Codul muncii);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 78 din Codul muncii).

26. Contractul individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii);
a1) prin acordul scris al părţilor (art.821 din Codul muncii);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii).

27. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Contract 
individual de muncă vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative.

28. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două exemplare având aceeaşi 
putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.

Datele de identificare a părţilor Contractului:

Angajatorul S alariatul
Adresa Adresa

Cod fiscal______________________ Buletin de identitate
eliberat __________

Semnătura_____________________ cod personal_____
Cod personal de asigurări sociale________

Semnătura________
Locul pentru ştampilă



Anexa nr. 2
la Contractul colectiv de 

muncă
(nivel de unitate) pe anii 

2022-2025

COORDONAT:
Comitetul sindical a l____
Proces-verbal nr.___din _
Preşedinte ____________

APROBAT: 
Prin ordinul nr. din

(funcţia conducătorului unităţii)
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5 5 . 20

REGULAMENTUL-TIP 
intern al Unităţii

(denumirea instituţiei medicale)
20__

I. PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul Regulament are scopul de a legifera modalitatea realizării de către salariaţi a 
dreptului la muncă şi la securitatea şi sănătatea muncii, la asistenţă şi protecţia socială.

Prezentele principii reies din activitatea unităţii, condiţiile de eficienţă, necesitatea respectării 
unei anumite ordini, a unor anumite reguli ce reglementează raporturile de muncă dintre angajator şi
salariaţii unităţii __________________________________, pentru atingerea unui scop comun -
asigurarea asistenţei medicale a populaţiei, impunerea unui adevăr evident, valabil pentru orice 
activitate umană desfăşurată în colectiv.
1.1. Disciplina de muncă se asigură în unitate 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.

1.2. Prezentul Regulament este un act juridic, elaborat în baza prevederilor art. art. 198, 199 din 
Codul muncii al Republicii Moldova, Convenţiei colective (nivel de ramură) şi contractului 
colectiv de muncă.

II. ANGAJAREA SALARIAŢILOR ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ

2. Salariaţii îşi realizează munca prin încheierea unui contract individual de muncă cu 
 în formă scrisă, care îşi produce

(denumirea unităţii)
efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altceva.

2.1. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către 
părţi, atribuindu-li-se un număr din registrul unităţii, cu aplicarea ştampilei acesteia. Un exemplar se 
păstrează la unitate, iar celălalt se înmânează salariatului.

2.2. Contractul individual de muncă poate fi încheiat:
a) pe o durată nedeterminată;
b) pe o durată determinată, dar nu mai mare de cinci ani;
c) pe o durată determinată în vederea exercitării unor lucrări cu caracter temporar în 

următoarele cazuri:



- cu persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţământ la cursurile de zi;
- la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile 

publice centrale şi locale, în organele sindicale, patronale, alte organizaţii comerciale şi 
necomerciale;

- cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii şefi ai unităţilor;
- în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.3. La încheierea contractului individual de muncă,______________________
(denumirea unităţii)

este obligată să ceară de la persoana care se angajează următoarele documente:
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
b) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială -  pentru 

profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
c) certificat medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de 

muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.32/2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în 
câmpul muncii pentru prima dată.

Se interzice a cere de la persoana care se angajează alte documente, neprevăzute de legislaţie.
2.4. În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi, angajatorul poate 

emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare.
În cazul în care angajatorul a emis ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare, acesta se 

aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea 
recepţionării/înştiinţării, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a 
contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i 
elibereze acestuia o copie de pe ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), legalizată în modul stabilit, în 
termen de 3 zile lucrătoare.

Conţinutul contractului individual de muncă se perfectează în conformitate cu prevederile art. 
49 din Codul muncii

2.5. La începerea activităţii de muncă sau la transferarea la alt loc de muncă a salariatului, 
angajatorul este obligat:

a) să aducă la cunoştinţă salariatului esenţa lucrului, condiţiile de muncă, riscurile specifice 
funcţiei, modul de remunerare, drepturile şi obligaţiile lui de serviciu;

b) să aducă la cunoştinţă salariatului Regulamentul intern al Unităţii şi prevederile 
contractului colectiv de muncă;

c) să efectueze instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi securităţii 
antiincendiare.

2.6. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă, conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare.

Perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. În lipsa unei 
astfel de clauze, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioada de probă.

Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte 
obligaţiile stabilite de legislaţia muncii, de prezentul Regulament, de Contractul colectiv şi cel 
individual de muncă.

Pe durata contractului individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de
probă.

2.7. Contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de 
părţi, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Acordul suplimentar este 
parte integrantă a contractului individual de muncă.

Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare 
care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art.49 alin.(1) din Codul muncii.

2.8. Suspendarea Contract individual de muncă poate surveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art. 76 din Codul muncii);
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b) prin acordul părţilor (art. 77 din Codul muncii);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 78 din Codul muncii).

Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de 
către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salarii, sporuri, alte plăţi) de către angajator.

2.9. Contractul individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82 din Codul muncii);
a1) prin acordul scris al părţilor (art.821 din Codul muncii);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii).
2.10. Salariatul are dreptul la demisie -  să desfacă contractul individual de muncă, din 

propria iniţiativă, urmând să anunţe în scris despre aceasta angajatorul cu 14 zile calendaristice 
înainte.

Prin înţelegerea părţilor, contractul individual de muncă poate fi desfăcut şi înainte de 
expirarea termenului stabilit.

După expirarea termenului stabilit de legislaţie sau de contractul individual de muncă, 
salariatul este în drept să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea totală a 
acestuia pentru munca prestată.

2.11. Demisia salariatului se face prin emiterea unui ordin (dispoziţii, decizii, hotărâri), care 
se aduce la cunoştinţă salariatului contra semnătură.

Ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă a salariatului.
2.12. Concedierea (desfacerea) din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă 

pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată se admite pentru motivele stabilite 
în art. 86 din Codul muncii, cu acordul sau consultarea prealabilă a organului sindical (după caz), cu 
respectarea procedurii de concediere în cazul lichidării unităţii, a reducerii numărului sau statelor de 
personal.

2.13. Dacă după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul 
(dispoziţia, decizia, hotărârea) de concediere a salariatului în cazul lichidării unităţii, reducerii 
numărului sau statelor de personal, procedura nu poate fi repetată pe parcursul unui an calendaristic. 
În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în 
concediul de studii sau în concediul medical.

Contractul individual de muncă cu privire la concediere se legalizează prin ordinul angajatorului 
şi se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură.

Ziua concedierii se consideră ultima zi de muncă a salariatului.
2.14. Restabilirea salariatului eliberat sau transferat nelegitim la o altă muncă se face în baza 

unei hotărâri a instanţei de judecată şi se execută imediat.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DE BAZĂ ALE SALARIATULUI

3. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc în Regulamentul intern al unităţii, ţinându- 
se cont de prevederile art. 9 din Codul muncii şi specificul de activitate al unităţii.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

4. Drepturile şi obligaţiile angajatorului se stabilesc în Regulamentul intern al unităţii, 
ţinându-se cont de prevederile art. 10 din Codul muncii şi specificul de activitate al unităţii.

V. TIMPUL DE MUNCĂ

5. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din_____________________________

(denumirea unităţii)
nu poate fi mai mare de 40 ore pe săptămână.



5.1. Pentru anumite categorii de salariaţi a căror muncă implică un efort deosebit, durata
timpului de muncă se stabileşte pe o durată de______ore, ţinându-se cont de prevederile legislaţiei
în vigoare.

5.2. Săptămâna de muncă se stabileşte de___zile cu________ zile de odihnă.
5.3. începutul zilei de muncă -  ora_______.
Pauza pentru odihnă şi masă -  de la ora____până la ora______ .
Sfârşitul zilei de muncă -  ora______.
Pauza intră sau nu intră în timpul de muncă (se va menţiona obligatoriu).
5.4. Prin acordul dintre salariat şi angajator, pentru unele categorii de salariaţi se poate stabili 

un alt program zilnic de lucru decât cel general.
5.5. Munca suplimentară, de regulă, nu se admite.
Angajarea la munca suplimentară poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege (se va 

ţine cont de prevederile art. art. 104, 105, 106 din Codul muncii).
5.6. La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în 

limita a 120 ore într-un an calendaristic. în cazuri excepţionale, cu acordul reprezentanţilor 
salariaţilor (organului sindical) această limită poate fi extinsă până la 240 ore.

5.7. Angajatorul este obligat să ţină în modul stabilit evidenţa timpului de muncă prestat 
efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, în zilele de repaus şi de sărbătoare 
nelucrătoare.

5.8. Munca forţată (obligatorie) este interzisă.
Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau serviciu impus salariatului sub 

ameninţare sau fără acordul acestuia (se poate în Regulament de specificat prevederile art. 7 din 
Codul muncii).

5.9. încălcarea termenilor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia, se 
consideră muncă forţată.

VI. TIMPUL DE ODIHNĂ

6. La elaborarea acestui capitol se va ţine cont obligatoriu de prevederile art. art. 107-121 din 
Codul muncii.

6.1. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii

(denumirea unităţii)
Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.
6.2. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 

28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
6.3. Pentru salariaţii care activează în condiţii nocive de muncă pot fi stabilite concedii anuale 

de odihnă suplimentare prin convenţiile colective, contractele colective şi individuale de muncă.
6.4. Prin Regulamentul intern mai pot fi stabilite concedii suplimentare pentru mamele cu 

mulţi copii.
6.5. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 

luni de muncă la instituţia respectivă.
Salariaţilor transferaţi dintr-o unitate la _________________________________________

______________________________________________________________________, li se poate
(denumirea unităţii)

acorda concediul anual de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.
6.6. Concediul anual de odihnă, pentru următorii ani de muncă, poate fi acordat salariatului în 

orice timp al anului, conform programului de acordare a concediilor anuale de odihnă.
6.7. Concediul de odihnă anual se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea se face cu 

cel puţin 2 săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an, de către angajator, de comun acord cu 
reprezentanţii salariaţilor.



6.8. Concediul anual de odihnă se acordă salariatului în baza unui ordin (dispoziţie, decizie, 
hotărâri).

Despre data începerii concediului salariatul va fi prevenit cu cel puţin 2 săptămâni înainte.
Concediul anual de odihnă poate fi acordat integral sau fracţionat în două părţi (în baza unei 

cereri scrise), dintre care una nu poate fi mai mică de 14 zile calendaristice.
6.9. Indemnizaţia de concediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice 

înainte de plecarea salariatului în concediu.
6.10. Neacordarea concediului anual de odihnă timp de 2 ani consecutiv este interzisă.
Nu se admite înlocuirea concediului anual de odihnă nefolosit prin compensaţie bănească.
Această înlocuire se poate face numai în cazul de suspendare sau încetare a contractului

individual de muncă.
6.11. Rechemarea salariatului din concediul anual de odihnă plătit se face prin ordinul 

(dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, numai cu acordul în scris al salariatului şi numai 
pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care cer prezenţa acestuia la serviciu.

În caz de rechemare, salariatul nu este obligat să restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite 
din concediu.

Plata muncii salariatului rechemat se efectuează în baze generale.
Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor, 

printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.
6.12. Femeilor salariate din___________________________________________________

(denumirea unităţii)
li se acordă concedii sociale conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

6.13. Salariaţilor, din motive familiale sau din alte motive, în baza unei cereri scrise, cu 
acordul angajatorului, li se pot acorda concedii neplătite, prin emiterea unui ordin respectiv. Durata 
lor este de până la 120 zile calendaristice, conform legislaţiei ori negociate prin contractul colectiv 
şi individual de muncă.

VII. SECURITATEA SI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII
9 9

7. Organizarea privind securitatea şi sănătatea în munca la unitate se efectuează în conformitate 
cu prevederile Codului muncii al RM, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 
2008 şi altor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

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

riscului de vătămare a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc;
d) să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi să beneficieze de reciclare 

profesională pentru motive legate de securitatea şi sănătatea în munca, din contul angajatorului;
e) să fie supus unui examen medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu 

menţinerea locului de muncă şi a salariului mediu pe durata efectuării controlului respectiv.
7.2. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) să respecte instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă corespunzătoare activităţii 

desfăşurate;
b) să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei;
c) să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atât persoana proprie, cât şi ceilalţi salariaţi;
d) să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de 

avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a influenţei 
factorilor de risc;

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie 
în care nu sînt respectate cerinţele securităţii şi sănătăţii în muncă;

f) să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat 
despre aceasta conducătorul său nemijlocit;



g) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la locul de 
muncă.

7.3. Angajatorul răspunde de asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă în unitate şi are 
următoarele obligaţii în acest domeniu:

a) să organizeze serviciul de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de 
protecţie şi prevenire;

c) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;

d) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual de protecţie şi prevenire la unitate;

e) să admită la lucru numai persoane care, în urma examenului medical, corespund sarcinilor de 
muncă ce urmează să le execute; să asigure periodicitatea acestor examene medicale;

f) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în 
desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare;

g) să asigure instruirea salariaţilor în materie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

h) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;

i) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru, precum şi 
păstrarea, întreţinerea, repararea, curăţarea şi dezintoxicarea acestuia;

j) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de 
murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor;

k) să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare;

l) să asigure comunicarea, cercetarea, evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor 
de prevenire a acestora. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor 
Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1361/2005.

m) să asigure, în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă, acordarea primului 
ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale;

n) să efectueze, în modul stabilit de Codul muncii transferul la o muncă mai uşoară a salariaţilor 
care au nevoie de aceasta din motive de sănătate.

7.4. Angajatorul are dreptul:

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

b) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de de Codul muncii 
şi de alte acte normative;

7.5. Cheltuielile aferente realizării măsurilor securităţii şi sănătăţii în muncă sunt finanţate 
integral din mijloacele proprii ale unităţii.



7.6. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanţarea măsurilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă.

7.7. Angajatorul şi persoanele cu funcţii de răspundere vinovaţi de încălcarea legislaţiei 
privind securitatea şi sănătatea în muncă poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi 
penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

VIII. STIMULĂRI PENTRU SUCCESE ÎN MUNCĂ

8. Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, se folosesc următoarele 
stimulări:

a) mulţumiri;
b) acordarea de premii
c) distingerea cu un cadou de preţ;
d) distingerea cu Diplomă de onoare;
e) alte stimulări.
8.1. Stimulările se consemnează printr-un ordin al angajatorului, de comun cu organul 

sindical al unităţii, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă.
8.2. Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă li se acordă, 

în mod prioritar dreptul la avansare în serviciu.

IX. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI DE MUNCĂ

Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se conforma normelor de 
comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, alte acte normative, contractele individuale 
de muncă, precum şi cu actele normative la nivel de Unitate, inclusiv Regulamentul intern.

9.1. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul poate aplica următoarele sancţiuni 
disciplinare:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit.g)-r)).

9.2. Aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă 
este interzisă.

9.3. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se aplică doar o singură sancţiune.
9.4. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii 

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

o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Explicaţia privind fapta comisă poate fi prezentată de către 
salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se 
consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al 
salariaţilor.

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

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

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

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



a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.

Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) 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 
recepţionării/înştiinţării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în 
care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu 
desconcentrat etc.) aflate în altă localitate -  în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce 
efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea 
ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un 
reprezentant al salariaţilor.

Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art.355 
din Codul muncii.

9.8. 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 la art.203 din Codul muncii.

X. PRINCIPII FINALE

10. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă fiecărui salariat al

(denumirea unităţii)
contra semnătură, de către angajator şi produce efecte juridice de la data semnării de către salariat.

10.1. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se face cu respectarea art. 
198 din Codul muncii.

10.2. Prezentul Regulament intern se afişează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.

Lista salariaţilor care au făcut cunoştinţă sub semnătură cu Regulamentul
intern al Unităţii9



Anexa nr. 3
la Contractul colectiv de 
muncă (nivel de unitate) 

pe anii 2022-2025

L I S T A -  T I P
a funcţiilor şi profesiilor care beneficiază de concediul 

de odihnă anual suplimentar plătit

1. În baza art. 121 alin. (5) din Codului muncii al Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova au 
negociat şi adoptat Lista funcţiilor şi profesiilor pentru salariaţii -  membri de sindicat,
activitatea cărora oferă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru intensitatea 
muncii, influenţa factorilor psihoemoţionali sporiţi, responsabilitatea funcţiei şi programul complex 
şi intens de lucru, după cum urmează:

Nr.
d/o Denumirea profesiilor şi funcţiilor

Durata 
concediului 
suplimentar 

în zile
calendaristice

1. Conducătorii Unităţii şi adjuncţii lui, contabil-şef, şeful serviciului economic 10

2. Conducător (şef) subdiviziune şi adjuncţii lui, şefi de secţii, cabinet, 
laborator (inclusiv şeful cabinetului statistic, metodic), manageri

8

3.

Specialist principal, superior, specialist, contabil, economist, jurist, revizor, 
expert, operator, programator, traducător, psiholog, asistent social, secretar 
ştiinţific, colaborator ştiinţific, redactor, metodist, coordonator, personal 
medical superior şi mediu de specialitate care nu se regăsesc în 
nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, 
activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar 
plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar 
(Hotărârii Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004)

7

4. Ingineri-şefi, ingineri, tehnicieni de toate specialităţile, bioingineri 7

5.

Alt personal: secretar, secretar-dactilograf, secretar-stenodactilograf, 
stenograf, salariaţi care activează la maşini electronice de calcul şi computer, 
la maşini de copiat şi multiplicare, statistician (inclusiv medical), educator, 
intendent, administrator al căminelor, arhivar, inspector de toate profilurile, 
magaziner, depozitar, agent de aprovizionare, functionar gestionare bunuri, 
administrator (şef) în gospodărie, maistru superior, maistru, operator, 
salariaţi ai magazinelor şi chioşcurilor de optică, bucătar, bucătar-şef, 
mecanic, mecanic-şef, casier, sudor, conducător autoambulanţe din serviciul 
asistenţei medicale urgente şi din serviciul AVIASAN, operator in sala de 
cazane (gaze), cazangiu.

7

6.

Lăcătuş auto, lăcătuş-instalator, personalul ocupat cu reparaţia şi deservirea 
sistemului de gaz, ventilare şi încălzire, îngrijitor în menţinerea ordinii în 
domeniul sănătăţii, îngrijitor încăperi/ grup sanitar, măturător, electrician, 
electrician-montator ocupat cu deservirea şi reparaţia instalaţiilor electrice, 
conducător auto, infirmieră, econoamă (soră econoamă), registrator medical, 
lucrătoare în servicii de spălat şi călcat, paznic şi alţe ocupaţii care asigură 
paza, muncitori necalificaţi, liftieri

4

7. Şef departament, secţie de laborator, metodist, specialist, angajaţi fără 
sarcină didactică anuală din instituţiile medicale, de învăţământ

7



Notă:
***În cazurile când profesia/funcţia este indicată atât în prezenta Listă cât şi în 

Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă 
dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit a personalului medico-sanitar, aprobat de 
Guvern, salariatul are dreptul de a alege după care act normativ va beneficia de concediu de odihnă 
suplimentar.

(Se aplica tuturor angajatilor care lucrează în condiţii vătămătoare)

EXTRAS din NOMENCLATORUL 
profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă 

vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul 
la concediu de odihnă anual suplimentar plătit 

şi durata redusă a zilei de muncă a 
personalului medico-sanitar

Conform Hotărârii Guvernului 
nr. 1223 din 9 noiembrie 2004

Nr.
d/o

Denumirea unităţilor, subdiviziunilor, profesiilor şi funcţiilor

Durata concediului 
suplimentar în zile 

calendaristice

Durata zilnică redusă 
a timpului de muncă 

în săptămâna de 
muncă de cinci zile 

lucrătoare (ore)

1 2 3 4
Unităţi (secţii, saloane, cabinete) curativ pro-filactice de boli 
infecţioase, micotice şi ftiziologice (antituberculoase); unităţi 
sanatoriale, centre de recuperare pentru copii bolnavi de 
tuberculoză şi dizenterie cronică; unităţi (secţii, inclusiv de 
învă-ţământ) pentru invalizi-bolnavi de tuberculoză; unităţi 
(secţii, saloane, cabinete) antituberculoase.

1. Şef de secţie, de cabinet, de salon, medic, personal medical 
mediu, inclusiv asistentele medicale şefe, personal medical 
inferior. 7 7

2. Medic radiolog, personal medical mediu şi inferior, ocupat 
nemijlocit cu asistenţa medicală radiologică, tehnician radiolog 11 7

3. Manager 7 7
4. Colaborator ştiinţific, care activează nemijlocit cu bolnavii

7 7
5. Farmacist (inclusiv şef de farmacie), laborant-farmacist, 

infirmieră 7 7
6. Medic-stomatolog, personal medical mediu şi inferior, ocupat 

nemijlocit cu asistenţa medicală stomatologică a bolnavilor
7 6,5

7. Bibliotecar 7 7
8. Metodist de gimnastică curativă 7 7
9. Soră-economă, responsabilă cu lenjeria 7 7

10. Garderobier 7 7
11. Statistician medical 7 7
12. Şef de laborator, medic-laborant, laborant 7 7
13. Dezinfector 7 7



14. Lăcătuş-reparator, mecanic, electrician, tehnician ocupat cu 
deservirea aparatelor de respiraţie în saloane, reparaţia 
aparatajului medical 4

15. Salariaţi ai blocului de alimentare a bolnavilor 7
16. Salariaţi ai contabilităţilor 7
17. Muncitori: bufetier, ospătar, spălătorese, băiaş, îngrijitor al 

încăperilor şi teritoriului, dădacă, fochist, paznic, portar, şofer
7

Unităţi (secţii, saloane, cabinete) curativ-profilactice de 
psihiatrie, psihoneurologie, neuro-chirurgie, inclusiv pentru 
tratarea bolnavilor de narcomanie, alcoolism şi cu handicap 
psihic; uni-tăţi (saloane, cabinete) curativ-profilactice de 
psihi-atrie, psihoneurologie, neurochirurgie pentru copii; 
unităţi (saloane, cabinete) ale asistenţei sociale, şcoli (clase), 
şcoli-internat (grupe) creşe, grădiniţe (grupe), case (grupe), 
centre de plasament şi reabilitare pentru copii cu dificultăţi 
cerebrale şi mintale

18. Conducător şi adjunct de instituţie 14 8

Şef de secţie, de cabinet, de salon, medic, personal medical 
mediu, inclusiv, asistentele medicale şefe, personal medical 
inferior

18 7

19. Psiholog, asistent social 11 7
20. Personal pentru deservirea bolnavilor (bufetier, ospătar, băiaş, 

îngrijitor al încăperilor, dădacă) 18 7
21. Soră-economă, responsabilă cu lenjeria 14 7

Unităţi, secţii, cabinete fizioterapie
22. Şefi de secţie, cabinete medic-fizioterapeut 7 7
23. Medic, personal medical mediu şi inferior, ce acti-vează sau se 

află în sfera de acţiune a aparatelor gene-ratoare cu câmp electric 
cu frecvenţa de 40,68 MHz sau 27,12 MHz cu puterea de peste 
200 W şi unde ultrascurte

11 6,5
24. Medic, personal medical mediu şi inferior, ce acti-vează sau se 

află în sfera de acţiune a aparatelor gene-ratoare cu câmp electric 
cu frecvenţa de 40,68 MHz sau 27,12 MHz cu puterea de până 
200 W şi unde ultrascurte

7 7
25. Personal medical mediu şi inferior care activează în cabinete de 

electrofototerapie 7 7
26. Personalul medical inferior care activează în cabinetul 

electrofotografic 7
27. Medic, personal medical mediu şi inferior, îngrijitor al 

încăperilor de producere, care activează pe toată durata 
programului de lucru, în încăperile cu nămol curativ şi ozocherită 7 7

28. Infirmiere şi lucrători ocupaţi cu aducerea şi încălzirea nămolului 
şi curăţirea foilor de cort de nămol şi ozocherită 7 7

29. Personal medical mediu ocupat cu proceduri de masaj 7 7
30. Personal medical mediu şi inferior ocupat cu proceduri acvatice

7 7
Unităţi medicale de profil stomatologic (policlinică, secţie şi 
cabinet)

31. Medic stomatolog, medic stomatolog terapeut, medic stomatolog 
pediatru, medic stomatolog ortodont, medic stomatolog 
protetician, dentist 7 6,5

32. Tehnician dentar, asistentă medicală stomatologică, tehnician 
dentar-turnător, infirmieră stomatologică 4 7
Unităţi de expertiză morfopatologică (prozectură)

33. Salariaţii cu funcţie de expertiză a decedaţilor, examinarea 
materialului cadaveric, bioptic şi postoperator:
- medic morfopatolog, inclusiv conducătorul serviciului 
morfopatologie 14 6
- personal medical mediu şi inferior -  laborant, histolog

14 6
- prozector-autopsier, deriticătoarea prozecturei 14 6



34. Colaboratorii instituţiilor ştiinţifico-practice, cated-relor anatomie 
normală a omului, morfopatologie, medicină legală, anatomie 
topografică şi tehnică chirurgicală, laboratorul de recoltare a 
ţesuturilor umane cu funcţia de expertiză a decedaţilor, 
prelevarea ţesuturilor, prepararea şi examinarea materialului 
cadaveric

14 6

Unităţi de Asistenţă Medicală Urgentă
35. Medicii de urgenţă, indiferent de denumirea funcţiei 

Şef de staţie, substaţie, secţie, subdiviziune 11 7
36. Medicii superiori de gardă 11 7
37. Şoferii transportului sanitar 7

Unităţi farmaceutice. Angajaţi ai farmaciilor (inclusiv ai 
farmaciilor unităţilor medico-sanitare)

38. Farmacist-diriginte, farmacist-diriginte adjunct (în cazurile în 
care ei participă la lucrările de recepţie, organizare a păstrării, 
preparare, control şi livrare a medicamentelor populaţiei sau 
secţiilor unităţilor medico-sanitare)

7 7
39. Şef de secţie, şef de secţie adjunct, şef de filială, farmacist, 

farmacist-tehnolog, farmacist-analitic, farmacist-clinicist, 
laborant-farmacist, divizator, spălătoreasă

7 7
40. Şef de secţie, şef de secţie adjunct, farmacist, farmacist-tehnolog, 

farmacist-analitic, laborant-farmacist, divizator, spălătoreasă 
ocupaţi în exclusivitate de procesele tehnologice cu substanţele 
medicamentoase toxice şi stupefiante

7 7
Activitatea cu substanţe radioactive şi cu surse de radiaţii 
ionizante

41. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit la instalaţiile pentru gama- 
defectoscopie:

a) la instalaţiile portative 11 6,5
b) la instalaţiile fixe 7 6,5

42. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu încărcarea şi testarea aparatelor şi 
instalaţiilor gama industriale şi medicale 11 6,5

43. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu colectarea, transportarea, 
păstrarea şi înhumarea substanţelor gama-active în cantitate ce 
depăşeşte 100 miligrame-echivalente de radiu

11 6,5
44. Salariaţii ocupaţi cu surse radioactive deschise (laboratoarele de 

medicină nucleară, radioterapia cu surse radioactive deschise şi 
altele) corespund primei categorii de lucrări

14 6,5

45. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu aplicarea gamaterapiei şi 
iradierea gama în scop experimental:
a) în saloanele pentru tratarea pacienţilor cu substanţe 

radioactive aplicabile 11 6
b) cu instalaţii gama 11 6
c) cu substanţe gama în cabinetele şi laboratoarele pentru 

radiomanipulări 14 5
46. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu radio-defectoscopia la instalaţiile 

industriale 7 6,5
47. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit la instalaţiile pentru analizarea 

radiospectrală şi radiostructurală pentru radiografia industrială şi 
pentru verificarea lamelelor grilelor antidifuzorii

11 6
48. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit la aplicarea terapiei cu radiaţii 

ionizante, cu iradierea experimentală Rontghen şi cu terapia prin 
radiaţii ionizante cu utilizarea beta-aplicatorilor

7 6,5
49. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu radiodiagnosticul, 

radiofotografia, la instalaţia pentru terapia cu radiaţii ionizante 
rotaţională cu control vizual 11 6



50. Infirmierele cabinetelor şi instalaţiilor radiologice şi 
radiofotografice, ocupate nemijlocit cu asistarea medicului 
radiolog în acordarea asistenţei de radiodiagnostic, de 
radiofotografie, de terapie cu radiaţii ionizante cu control vizual

7 6,5
51. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu investigarea, testarea şi reglarea 

(cu executarea direct la locul de muncă a reparaţiilor minore) 
tuburilor radiogene şi a instalaţiilor radiologice cu tuburi

7 6,5
52. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu electronoradiografe şi cu 

microscoape electronice cu tensiunea mai mare de 30 de kilovolţi
7 6,5

Fizica şi dozimetria razelor X şi a razelor gama
53. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu investigaţiile experimentale şi cu 

măsurătorilor dozimetrice 11 6,5
54. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu sursele pentru etalonarea 

instalaţiilor dozimetrice şi radiometrice 11 6,5
55. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu sursele de neutroni (radiu-beriliu, 

polonii, beriliu, etc.) 11 6,5
56. Salariaţii, ocupaţi nemijlocit la ciclotroane, betatroane, 

acceleratoarele liniare şi alte instalaţii de accelerare 11 6,5
Profesii generale ale salariaţilor din unităţile medicale, 
asistenţă socială şi învăţământ

57. Personal medical din unităţi, secţii, saloane şi cabinete 
dermatovenerologice 7 7

58. Medic, personal medical mediu şi inferior din unităţi, secţii, 
saloane şi cabinete de chirurgie de toate profilurile

7 7
59. Personal medical inferior din secţiile saloanele de anesteziologie, 

reanimare şi terapie intensivă 11 7
60. Medic anesteziolog-reanimatolog, toxicolog, personal medical 

mediu (cu excepţia medicului-laborant, laborant) din 
subdiviziunile şi saloanele de anesteziologie, reanimare, 
toxicologie şi terapie intensivă

11 6,5
61. Medic-laborator, laborant din subdiviziunile, saloanele de 

anesteziologie, reanimare şi terapie intensivă 7 7
62. Medic, personal medical mediu şi inferior din unităţile medico- 

sanitare şi asistenţă socială 7 7
63. Lăcătuş-reparator, mecanic, electrician ocupaţi cel puţin 50% din 

timpul de muncă pentru reparaţia utilajului, aparatajului şi 
iluminarea încăperilor din unităţi, secţii, laboratoare, pentru 
lucrătorii cu concediu suplimentar şi ziua redusă de muncă

7 7
64. Logoped, surdolog care activează în:

- unităţi medicale 28 5
- Centre de Plasament, Reabilitare şi Recuperare 28 5

64. Dezinfector 4
65. Conducătorii instituţiilor medici-sanitare şi farmaceutice 7 8
66. Lucrători ocupaţi în bibliotecile medicale 7 7
67. Conducător auto:

de automobile (autobuze) sanitare, operative şi salvări 4

În cazurile când durata concediilor anuale suplimentare plătite, prevăzute de 
prezentul Nomenclator, conduce la micşorarea duratei totale a concediului anual se aplică 
normele prevăzute până la adoptarea prezentei hotărâri.



Anexa nr. 4 la Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2022-2025(nivel de unitate)

Unitatea : IMSP Institutul Mamei si Copilului Aprobat:
Subdiviziunea: Secţia........  Director IMSP IM si C
Perioada: Luna, anul..........

TABEL sau GRAFIC DE EVIDENŢĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

Coordonat:
Preşedintele OSPA din IMSP IMşi C

nr.
d/o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 de bază
cumul

Şef secţie înlocuire

nopţi

2 de bază

cumul

Medic înlocuire
nopţi

3 de bază

cumul

Asist. super. înlocuire

nopţi

de bază
cumul

Asist. med. înlocuire
nopţi

de bază
cumul

Econoamă înlocuire
nopţi

de bază
cumul

Inferm înlocuire

nopţi

As. medical superior(pontator)________  Şef subdiviziune_______ Serviciul planificare financiară________ Resurse Umane________  Asistent medical/moaşă principală_______  Şef departament_________  Vicedirector medical.

Abrevieri:
Ls -zile libere cu menţinerea salariului

Ln -zile libere fără menţinerea salariului Cs - concediu de studii E - desfacerea contractului, concediere

C - conc de odihnă anual plătit sau neplătit, concedii suplimentare Cm - concediu medical, inclusiv prenatal si postnatal A - absenţe nemotivate

Cc - concediu pentru îngrijirea copilului pînă la 3-4 ani/ paternal P-toate tipurile de instruire (perfecţionare, specializare, conferinţe, ateliere, etc) D- deplasare

Cn - concediu neplătit Şt - şomaj tehnic

Sp - perioada de suspendare a contractului individual de muncă St - staţionare



Anexa nr. 5 
la Contractul 

Colectiv de 
Munca 

(nivel de unitate) 
pe anii 2022-2025

Modul de evaluare şi stabilire a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

1. Salariaţilor ocupaţi la lucrări incluse în Lista-tip a ramurei „Sănătate si asistenţă socială” a lucrărilor si locurilor de muncă cu condiţii 
grele si deosebit de grele, vătămătoare si deosebit de vătămătoare, în urma atestării locurilor de muncă, li se stabilesc sporuri de compensare, în 
funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de 
muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii 
nefavorabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1335/2002.

2. În baza Listei-tip şi în conformitate cu rezultatele atestării locurilor de muncă, Administraţia IMSP IMşiC, de comun acord cu Comitetul 
Sindical -  au elaborat, şi aprobat în Contractul Colectiv de muncă Listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concrete, pentru care salariaţilor li se 
stabilesc sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile şi risc profesional pentru sănătate, cu specificarea mărimilor acestor 
sporuri.

3. Temei pentru stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată prezintă „Fişa condiţiilor de muncă la locul de muncă” (Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de 
compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1335/2002).

4. Administraţia IMSP IMşiC, de comun acord cu Comitetul Sindical stabilesc următoarele sume fixe pentru sporul la salariu pentru munca 
prestată în condiţii nefavorabile:

Numărul de puncte în funcţie de gradul de nocivitate, stabilite 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1335 

din 10 octombrie 2002

Mărimea lunară a sporului 
HG 152/2004 / doar 
pentru membrii de 

sindicat, în lei
0,5 -  2,0 100 / 250
2,1 -  4,0 120 / 300
4,1 -  6,0 140 / 350
6,1 -  8,0 160 / 400
8,1 -  10,0 180 / 450

Mai mult de 10,0 200 / 500



4. Atestarea locurilor de muncă se efectuează ori de câte ori este necesar, de către o comisie specială în număr de cel puţin 3 persoane, numită 
de Administraţia IMSP IMşiC, care include reprezentanţi ai administraţiei, organizaţiei sindicale şi instruiţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
de către organele abilitate.

5. Lista-tip a ramurilor „Sănătate şi asistenţă socială” poate fi completată sau modificată, în modul stabilit, la propunerea Administraţiei IMSP 
IMşiC, de comun acord cu Comitetul Sindical pentru lucrări suplimentare, apărute în urma implementării unor procese tehnologice noi, dacă pentru 
lucrările în cauză, factorii nocivi ai mediului de producţie nu pot fi înlăturaţi nici prin mijloace tehnice moderne, nici prin alte metode; în cazul 
îmbunătăţirii şi raţionalizării locurilor de muncă şi condiţiilor de muncă, argumentate prin investigaţii de laborator şi instrumentale.

6. Toate lucrările din Lista-tip a ramurilor „Sănătate şi asistenţă socială” sunt clasificate în două compartimente:
„A” -  lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare (gradul de nocivitate de la 0,5 până la 6,0 puncte);
„B” -  lucrări cu condiţii de muncă deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare cu gradul de nocivitate de la 6,1 până la 10,0 şi mai mult.
Codul fiecărei lucrări este format din codul ramurii, grupa de nocivitate şi numărul de ordine din cadrul ramurii.
Exemplu: Codul N.85.A.018 „Lucrări la aparatele laser”, este format din :
- N.85 -  codul ramurilor „Sănătate şi asistenţă socială”;
- A -  lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare;
- 018 -  numărul de ordine al lucrării în compartimentul A al Listei din ramurile „Sănătate şi asistenţă socială”.
7. Prezenta Listă-tip se aplică asupra tuturor lucrătorilor, membri de sindicat, care activează în IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Lista subdiviziunilor şi funcţiilor ale IMSP IM şi C în care pentru condiţii de muncă nefavorabile (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi
deosebit de vătămătoare), salariile tarifare(de funcţii) se majorează în mărimi fixe.

Nr.
d/o Denumirea Unităţilor, 

subdiviziunilor Codul*
Mărimea 
lunară a 
sporului, 

în lei

Denumirea funcţiilor, lucrărilor şi/sau locurilor de muncă
Medici şi farmacişti, funcţii 

suplinite de persoane cu studii 
superioare

Personal medical şi farmaceutic cu 
studii medii speciale, specialişti şi 

funcţionari

Personal medical inferior 
din instituţiile medical şi 
farmaceutice, muncitori

1 2 3 4 5 6 7
A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare

A.1. Lucrări cu riscul profesional mic cu gradul de nocivitate 0,5-2,0 puncte (100 lei) / pentru membrii de sindicat (250lei)

1. Secţia reabilitare clinică
(C ab inetu l lazeroterapie) N.85.A.018 100/250 Funcţii de medici şi specialişti, care 

lucrează ori deservesc aparatele lazer.
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale şi specialişti, care 
lucrează ori deservesc aparatele lazer.

Funcţii de personal medical 
inferior, care activează în 
încăperi unde sînt instalate 
aparatele lazer.

2.

Cabinetul directorului 
Serviciu achiziţii publice 
Serviciul documentare cu 
publicul şi protocol 
Serviciu evidenţă contabilă 
Serviciu resurse umane 
Serviciu planificare financiară 
Serviciu statistica medicală

K.73.A.051 100/250 Operator, specialist care activează la computer nu mai puţin de 50% din timpul de muncă al schimbului.



Operatori DRG 
Asistente pricipale 
Asistente superioare care nu 
sunt incluse in alte coduri 
Departamentul consultativ 
specializat integrat (medici şi 
personal medical mediu care nu 
sunt incluse în alte coduri)

3. Serviciu de reparaţii
F.45.A.020
F.45.A.032
F.45.A.004

100/250 Muncitor pentru reparaţia clădirilor ocupat cu lucrări cu aplicarea lacului şi vopselelor care conţin benzen, 
toluen, alcooluri compuse şi alte substanţe chimice toxice.

4. Serviciul apă-canal, reţele 
termice şi ventilare

E.41.A.017
E.41.A.015
E.41.A.009
E.40.A.021

100/250
Lăcătuş la tehnica sanitară, operatori de gaze ocupaţi cu lucrări de remediere si reconstructie la deservirea, 
reparaţia şi reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentaţie cu apă şi canalizare; deservirea, reparaţia 
radiatoarelor (lipirea şi spoirea); reparaţia conductoarelor termice şi a instalaţiilor reţelelor termice, 
electrogazosudor.

5. Serviciul gaze medicale
E.41.A.017
E.41.A.015
E.41.A.009
E.40.A.021

100/250 Lăcătuş, operatori de gaze ocupaţi cu lucrări de remediere si reconstructie la deservirea, reparaţia şi 
reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de alimentaţie cu oxigen;

6. Serviciul electrotehnic şi 
frigorific DA.15.A.155 100/250 Angajaţi indiferent de denumirea lor ocupaţi nemijlocit cu deservirea si reparaţia instalaţiilor de 

ventilare(aspirare si refulare), angajati ce deservesc instalaţii frigorifere.
7. Unităţile medicale, care sunt 

organizate în perioada 
epidemiilor declarate.

N.85.A.028
100/250

Funcţii de medici, personal medical cu studii medii speciale, personal medical inferior indiferent de 
denumirea lor, care sunt în contact cu bolnavii, inclusiv cu maladii infecţioase în perioada epidemiilor 
declarate.

A.2. Lucrări cu risc profesional minimal cu gradul de nocivitate 2,1-4,0 puncte (120 lei) / pt membrii sindicatului (300lei)

8.
Hematologie, 25 paturi (15 
hemtologice +10 pediatrice) 
(Centru de tratam ent a l hemofiliei)

N.85.A.015 120/300 Funcţii de medici, indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

9. Secţia endoscopie N.85.A.016 120/300 Funcţii de medici, indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

10. Secţia consultativă pentru copii
Investigaţii USG

N.85.A.016 120/300 Medic imagist ecografist
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

11. Secţia ultrasonografie N.85.A.016 120/300 Funcţii de medici, indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

11. Secţia diagnostic funcţional N.85.A.016 120/300
Funcţii de medici, indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

13. Cabinete, secţii, saloane pentru N.85.A.004 120/300 Funcţii de medici, indiferent de Funcţii de personal medical cu studii Funcţii de personal medical



tratarea şi dispanserizarea  
persoanelor care au luat p a r te  la 
lichidarea avariei la SA E  Cernobîl.

denumirea lor. medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

inferior indiferent de 
denumirea lor.

14. Farmacia N.85.A.001 120/300 Funcţii de farmacişti, indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de infirmiere si 
infirmiere spălătorese

15. Cabinet de transfuzie a 
sângelui N.85.A.027 120/300

Funcţii de medici prevăzute pentru 
păstrarea şi distribuirea produselor 
sanguine.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor, pentru păstrarea şi 
distribuirea produselor sanguine.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

16.
Asistente medicale de proceduri 
şi pansamente din secţiile non- 
chirurgicale

N.85.A.027 120/300 Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale

17. Biblioteci K.73.A.047 120/300 Funcţii, indiferent de denumirea lor care activează nemijlocit: cu cărţi, cataloage, reviste, publicaţii etc., care 
circulă la cititorii şi încăperi unde se păstrează colecţii de cărţi, reviste, ziare etc.; în arhivă.

18. Arhiva K.73.A.047 120/300 Lucrări în arhivă.

19. Serviciu alimentar

H.55.A.001
H.55.A.002
H.55.A.006
H.55.A.008
H.55.A.010

120/300
Bucătari, indiferent de denumirea lor, muncitori ocupaţi nemijlocit: la pregătirea termică a bucatelor la plite, 
role, cuptoare de copt şi de prăjit; la lucrări legate cu tranşarea, filetarea cărnii, peştelui, legumelor etc.; 
efectuarea manuală a lucrărilor de încărcare-descărcare; spălarea manuală a vaselor, încăperilor, ambalajului 
şi utilajului tehnologic cu utilizarea substanţelor chimice; şef de producere-bucătar.

20. Medic transplantolog K.73.A.12 120/300 Coordonatorul de transplant şi personalul implicat în activitatea de organizare, monitorizare şi supraveghere 
a activităţilor de donare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane

21. Sectia hemodializă N.85.A.004 120/300
Funcţii de medici, indiferent de 
denumirea lor, funcţii de tehnicieni- 
ingineri

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor, funcţii de tehnicieni

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

A.3. Lucrări cu risc profesional mediu cu gradul de nocivitate 4,1-6,0 puncte (140 lei) / pt membrii sindicatului (350lei)

21.

C a b in e te  din  p o lic l in ic a  
c o n su lta tiv ă  p e n tr u  co p ii, c a re  
d e se rv e sc  p a c ie n ţi  cu  a fe c ţiu n i a le  
s is te m u lu i c e n tra l n e rv o s  cu  
d e re g la re a  aparatului 
locomotor.

N.85.A.005 140/350 Funcţii de medici şi pedagogi 
indiferent de denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

22. Secţia reabilitare clinică N.85.A.017 140/350
Funcţii indiferent de denumirea lor, care activeaza in sectii, cabinete de fizioterapie, balneoterapie, 
chimioterapie, hidroterapie.

23.
Sectii pen tru  copii nou-nascuti nr.1 şi 
nr. 2, pa to log ie  nou-nascuti, sectii 
pentru copii nascuti prem aturi

N.85.A.021 140/350
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor, in afara de medici 
chirurgi, care opereaza.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

B. Lucrări cu condiţii de muncă deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare
B.1. Lucrări cu risc profesional mărit cu gradul de nocivitate 6,1 - 8,0 puncte (160 lei) / pt membrii sindicatului (400lei)

24. Secţia reabilitare a copiilor cu 
afecţiuni ale sistemului nervos

N.85.B.008

N.85.B.009
160/400 Funcţii de medici indiferent de 

denumirea lor.
Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior, indiferent de 
denumirea lor



central şi dereglări 
psihomotorii

25. Serviciul asistenta sociala si 
psihologica N.85.B.008 160/400

Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior, indiferent de 
denumirea lor

26.

Secţi neurologie, neurologie 
virstă fragedă, neurologie nou- 
născuţi (pentru bolnavi cu 
dereglari ale circulatiei 
sangvine ale creerului)

N.85.B.009 160/400 Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior, indiferent de 
denumirea lor

27. Sercţia neurochirurgia N.85.B.009 160/400 Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior, indiferent de 
denumirea lor

28. Serviciul anatomie patologică N.85.B.006 160/400 Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

29. Laboratorulul microbiologie şi 
imunologie clinică N.85.B.029 160/400

Funcţii de medici (medici 
bacteriologi, virusologi, medici- 
laboranţi, etc.) indiferent de 
denumirea lor, cercetători ştiinţifici

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale de specialitate 
indiferent de denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

30.
Laboratorul reproducere 
asistată
Laborator genetic

N.85.B.029 160/400
Funcţii de medici (medici 
bacteriologi, virusologi, medici- 
laboranţi, etc.) indiferent de 
denumirea lor, cercetători ştiinţifici

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale de specialitate 
indiferent de denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

31. Laboratorulul clinico- 
diagnostic şi biochimie N.85.B.029 160/400

Funcţii de medici (medici 
bacteriologi, virusologi, medici- 
laboranţi, etc.) indiferent de 
denumirea lor, cercetători ştiinţifici

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale de specialitate 
indiferent de denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

32. Serviciul control infecţii şi 
maladii nozocomiale

E.41.B.003
DA.15.B.001
N.85.B.007

160/400

Funţii de medici epidemiologi, 
medici dezinfecţionişti.

Asistenţi ai medicului epidemiolog, 
dezinfecţionist. Funţii de dezinfector

Funcţii, indiferent de denumirea lor, la care angajaţii activează nemijlocit la:
lucrări nemijlocit cu substanţe dezinfectante clasa I şi II de periculozitate;instalaţiile de sterilizare şi
autoclavare;

33. Secţia sterilizare E.41.B.003
DA.15.B.001 160/400

Funcţii, indiferent de denumirea lor, la care angajaţii activează nemijlocit la:
lucrări nemijlocit cu substanţe dezinfectante clasa I şi II de periculozitate;instalaţiile de sterilizare şi
autoclavare

B.2. Lucrări cu risc profesional foarte mărit, cu gradul de nocivitate 8,1-10,0 puncte (180 lei) / pt membrii sindicatului (450 lei)

34. Secţia Chirurgie generală N.85.B.025 180/450
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor (inclusiv medici 
rezidenţi)

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri şi pansamente)



35. Secţia chirurgie septică N.85.B.019 180/450
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor (inclusiv medici 
rezidenţi)

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

36. Secţia Chirurgie urgentă N.85.B.014 180/450
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor (inclusiv medici 
rezidenţi)

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri şi pansamente)

37. Secţia RTI nou-născuţi N.85.A.021
N.85.B.022 180/450 Funcţii de medici anesteziologi- 

reanimatologi, inclusiv şef de secţie
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

38. Secţia prematuri,
(Bloc Terapie intensiva)

N.85.A.021
N.85.B.022 180/450 Funcţii de medici anesteziologi- 

reanimatologi, inclusiv şef de secţie
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

39.
Secţia Chirurgie pentru nou- 
născuţi (Saloane pentru tratarea 
chirurgicala septica)

N.85.B.019 180/450
Funcţii de medici in afara de medici 
care opereaza indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

40.
Secţia reanimare terapie 
intensivă (compartiment 
chirurgical si pediatric)

N.85.B.022
N.85.B.023 180/450 Funcţii de medici anesteziologi- 

reanimatologi, inclusiv şefi de secţii
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

41.
Secţia anesteziologie (Centrul 
perinatal nivelul III, Clinica 
Chirurgie pediatrică)

N.85.B.022 180/450 Funcţii de medici anesteziologi -  
reanimatologi, inclusiv şefi de secţii

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

42. Secţia hemodializă,metode 
extracorporale si toxicologie

N.85.B.022
N.85.B.023 180/450 Funcţii de medici anesteziologi -  

reanimatologi, inclusiv şefi de secţii
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

43. Secţia reanimare obstetricală şi 
ginecologică N.85.B.022 180/450 Funcţii de medici anesteziologi -  

reanimatologi, inclusiv şefi de secţii
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

44. Departament bioinginerie 
medicală

N.85.B.018
N.85.B028 180/450 Bioingineri medicali Personal tehnic de evaluare şi control

45.
Secţia radioimagistica si 
imagistică (inclusiv specialişti 
din Departamentul consultativ 
specializat integrat)

N.85.B.018
N.85.B028 180/450

Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor (inclusiv medici 
rezidenţi); funcţii de ingineri pentru 
lucrul permanent în sfera radiaţiei 
ionizate ori cu substanţe radioactive.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de denumi
rea lor; funcţii de tehnicieni pentru 
lucrul permanent în sfera radiaţiei 
ionizate ori cu substanţe radioactive; 
depozitar responsabil al substanţelor 
radioactive (gamaactive).

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor, magaziner.

46. Blocul de operaţii chirurgicale N.85.B.014 180/450 Medici de profil chirurgical care 
operează, indiferent de denumirea lor. Surori medicale de operaţie.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

47. Blocul de operaţii din Centrul N.85.B.014 180/450 Medici de profil chirurgical care 
operează, indiferent de denumirea lor. Surori medicale de operaţie. Funcţii de personal medical 

inferior indiferent de



perinatal nivelul III denumirea lor

48. Secţia ginecologie, Secţia 
ginecologie chirurgicală N.85.B.014 180/450 Medici de profil chirurgical care 

operează, indiferent de denumirea lor.
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri, pansamente, mici operaţii)

49. Secţia obstetrică nr.1,2 N.85.B.014 180/450 Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor

50. Secţia internare a maternităţii N.85.B.014 180/450 Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

51. Unitatea de Primiri Urgente N.85.B.014 180/450 Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor

Funcţii de personal medical cu studii 
medii indiferent de denumirea lor

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor.

52. Secţia Ortopedie-traumatologie 
pentru copii şi adolescenţi N.85.B.014 180/450 Medici de profil chirurgical care 

operează, indiferent de denumirea lor.
Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri, pansamente)

53. Secţia urologie N.85.B.014 180/450 Medici de profil chirurgical care 
operează, indiferent de denumirea lor.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri, pansamente)

54. Secţia neurochirurgie N.85.B.014 180/450
Medici de profil chirurgical care 
operează, indiferent de denumirea lor. 
Medicul psiholog.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale (asistente medicale de 
proceduri, pansamente)

55. Serviciul stomatologic N.85.B.013 180/450
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor, dentişti, inclusiv 
personalul

Funcţii de personal medical cu studii 
medii spec. Indifer. de denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior

56. Cabinet stomatologic N.85.B.013 180/450
Funcţii de medici indiferent de 
denumirea lor, dentişti, inclusiv 
personalul administrativ.

Funcţii de personal medical cu studii 
medii speciale indiferent de 
denumirea lor.

Funcţii de personal medical 
inferior indiferent de 
denumirea lor, spălătorese, 
lăcătuşi, muncitori.

B.3. Lucrări cu risc profesional extrem de mare, cu gradul de nocivitate mai mult de 10,0 puncte (200 lei) / pt membrii sindicatului (500lei)

57. Brigada care deserveşte bolnavi cu 
SIDA şi purtătorilor virusului HIV. N.85.B.003 200/500 Funcţiile personalului medical, de conducere, specialiştilor, funcţionarilor şi muncitorilor ocupaţi de 

diagnosticarea, tratarea şi îngrijirea nemijlocită a bolnavilor SIDA şi purtătorilor virusului HIV.
În Unităţi, subdiviziuni şi funcţii în care pentru condiţiile de muncă vătămătoare, grele sau periculoase sînt prevăzute majorări de salarii pentru două sau mai multe 

motive, enumerate în capitolele A.1, A.2, A.3, B.1, sporul de compensare va constitui mărimea corespunzătoare pentru capitolul B.2.

NOTĂ: Lista instituţiilor, subdiviziunilor şi funcţiilor în care, pentru condiţiile de muncă nefavorabile(grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare), 
salariile tarifare(de funcţii) se majorează în mărimi fixe în baza negocierilor petrecute între Administarţie şi Comitetul sindical al IMSP IMşiC la încheierea Prezentului 
Contract colectiv de muncă (nivel de unitate) pot fi stabilite înlesniri mai avantajoase faţă de cele prevăzute de legislaţia în vigoare.
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Anexa nr. 6
la Contractul colectiv de 
muncă (nivel de unitate) 

pe anii 2022-2025

Modul de calculare a plăţii muncii suplimentare în unităţile 
medico-sanitare cu evidenţă globală a timpului de muncă

Specificul regulilor despre plata muncii suplimentare prestate peste orele de program 
efectuate de către salariaţii unităţilor medico-sanitare cu evidenţă globală a timpului de muncă 
constă în următoarele:

1. Evidenţa muncii în unităţile medico-sanitare cu evidenţă globală a timpului de muncă se 
efectuează pentru timpul lunar de muncă.

2. Timpul suplimentar de muncă care nu depăşeşte 2 ore se înmulţeşte la numărul de zile 
lucrătoare ale lunii corespunzătoare şi se plăteşte în mărime de cel puţin 1,5 salarii tarifare (salarii 
lunare).

3. Orele următoare ale timpului suplimentar de muncă se plătesc cel puţin în mărime dublă. 

Spre exemplu:
* Luna „N” are 21 zile lucrătoare.
* Durata zilnică a timpului de muncă = 7 ore.
* Norma lunară de ore lucrătoare constituie 147 ore (21 x 7 = 147).
* Angajatul în luna „N” a lucrat 207 ore.
* Munca suplimentară constituie 60 ore (207 -  147 = 60).
* Prin urmare pentru primele 2 ore de muncă suplimentară retribuirea se va efectua astfel:

21 x 2 = 42 ore. Aceste ore vor fi retribuite în mărime de cel puţin 1,5 salarii tarifare (de 
funcţie).

18 ore de muncă suplimentară vor fi retribuite cel puţin în mărime dublă (60 -  42 = 18).



Anexa nr. 7
la Contractul Colectiv de 
muncă (nivel de unitate) 

pe anii 2022-2025

Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei 
de protecţie a sănătăţii angajaţilor din Unitate

I. Angajaţilor care activează cu următoarele substanţe chimice: Angajaţii, expuşi la 
acţiunea unei sau a mai multora din următoarele substanţe dăunătoare, utilizate în procesul 
de muncă sau existente în aerul zonei de lucru:

1.1. Hidrocarburi alifatice şi aliciclice (saturate şi nesaturate):
a) hidrocarburi din seria metanului: butan, izobutan, pentan, izopentan, hexan, octan, 

izooctan, nonan;
b) hidrocarburi din seria etilenei: butilenă, amilenă, izobutilenă;
c) hidrocarburile nesaturate ciclice: ciclopentadien, diciclopentadien, ciclopentadie- 

niltricarbonil de mangan;
d) hidrocarburile aromatice mono - şi polinucleare: benzen, xilen, toluen, etilbenzen, 

cumen, (diizopropilenbenzol), xileni, stireni, difenil, naftalin ş. a.
1.2. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria alifatică:
a) derivaţii fluorului: fluoretilena, difluoretilena, trifluoretilena, tetrafluoretilena, 

trifluorpropilen, difluoretan, decafluorbutan;
b) derivaţii clorului: clorură de metil, clorură de metilen, cloroform, tetraclorură de carbon, 

clorură de etil, dicloretan, tricloretan, triclorpropan, tetraclorpentan, clorură de vinil, dicloretilenă, 
tricloretilenă, hexaclorciclopentadin, allodan, cloropren, clorură de alil, clorură de butilenă, 
hexaclorbutadienă ş. a.;

c) derivaţii bromului: bromură de metilen, bromură de metil, bromură de etil, dibrometan, 
tetrabrometan, dibrompropan, bromoform ş. a.;

d) derivaţii iodului: iodură de metil, iodoform, iodură de etil ş. a.;
e) derivaţii halogenici micşti: diclordiflormetan, fluordiclormetan ş. a.

1.3. Derivaţii halogenici ai hidrocarburilor din seria aromatică:
clorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, tetraclorbenzen, hexaclorbenzen, clorură de benzil, 

benzoclorură, clorură de stiren, brombenzen, bromură de benzil ş.a.
1.4. Clorderivaţii hidrocarburilor monociclice polinucleare:
difenil clorurat, oxiclorură de difenil, clorindan, clornaftaline, heptaclor, hexaclorciclohexan, 

policlorcamfen, clorten, simazin, artazin.
1.5. Alcoolii:
a) alcoolii şi glicolii din seria alifatică saturaţi şi nesaturaţi: alcool metilic, alcool alilic, 

alcool crotonilic şi restul;
b) derivaţii halogenici ai alcoolurilor din seria alifatică: alcool octafluoramilic, 

tetrafluorpropilic şi restul.
c) Alcooli din seria aliciclică şi aromatică:alcool benzilic, ciclohexanol şi restul.

1.6. Fenoluri:
fenol, clorfenol, pentaclorfenol, crezol, hidrochinonă, pentaclorfenolat de sodiu şi restul.
1.7. Eteri din seria aliciclică şi aromatică şi derivaţii halogenici:
eter dimetilic, dietilic, diizopropilic, dibutilic, vinilbutilic, divinilic, monoclordimetilic, 

diclordietilic, tetraclordietilic, eteri etilenglicolului, a propilenglicolului, a glicerinei, eteri 
poliglicolici.

1.8. Eteri ai fenolului:
gaiacol, eter monobenzilic de hidrochinonă, dinil şi ceilalţi din această serie.
1.9. Oxizi şi peroxizi organici:



oxid de etilena, de propilenă, epiclorhidrină, hidroperoxid de izopropilbenzenă, peroxid de 
benzen, peroxid de metiletilcetonă, ciclohexanon şi ceilalţi reprezentanţi ai compuşilor grupei date.

1.10. Tioalcooli, tiofenoli şi tioeteri: metil, -etil- mercaptani, triclortiofenol, 
pentaclortiofenol, sărurile acidului triclorfenoacetic.

1.11. Aldehide şi cetone substituite şi nesubstituite:
acetaldehida, aldehida formică, benzaldehida, acetonă, bromacetonă, cloracetonă, 

pentacloracetonă, hexacloracetonă, clorcetofenonă, acroleină şi altele din acest şir.
1.12. Acizii organici, anhidrizii lor, amizii şi anhidrizii halogenici:
acidul formic, acetic, propionic; anhidrida formică, acetică, propionică, maleică, ftalică; acizi 

naftenici, acid clorfenoxiacetic, acizi tio- şi ditiocarbamici; compuşii acidului carbamic şi 
deasemenea compuşii diazoici, diazocetoni, diazoeteri.

1.13. Esterii:
esterii acidului azotic, azotos, sulfuric, clorsulfonic, formic, acetic, propionic, acrilic, 

metacrilic şi derivatele lor halogenice.
1.14. Esterii şi amizii acizilor fosforului:

tricrezilfosfat, tiofos, metafos, metiletiltiofos, mercaptofos, metilmercaptofos, carbofos, fosfamid, 
clorofos, octametil, dietilclormonofosfat, metildiclorfosfat, dimetilclortiofosfat şi restul substanţelor 
toxice fosfororganice.

1.15. Nitro şi aminocompuşii seriei alifatice polimetilenice şi derivaţii lor:
nitroolefine, nitrometan, nitroetan, nitropropan, nitrociclohexan, metilamin, dimetilamin, 

trimetilamin, etilamin, polietilenpoliamin, hexametilendiamin, etanolamin, ciclohexilamin 
diciclihexilamin şi restul din serie aceasta.

1.16. Nitro- şi aminocompuşii seriei aromatice, derivaţii lor:
nitrobenzen, nitrotoluen, nitroxilenă, dinoc, dinoseb, nitronaftalin, nitroclorbenzen, 

nitrofenol, nitro- şi aminoanizoli, anilină, acetonanilină, cloranilină, fenilendiamidă, benzidin, 
parafenetidin.

1.17. Chinone:
benzochinonă, naftachinonă, antrachinonă, parabenzochinonă, diclornaftachinonă, 

benzantrenă.
1.18. Coloranţi organici:
antrochinoni, nitro- şi nitrozocoloranţi, azocoloranţi, azină, 2-metilfuran (silvan).
1.19. Compuşi heterociclici:
furan, tetrahidrofuran, furfurol, tiofen, indol, piridină, pipiridină, pirazolan, purină, picolină, 

acid nicotinic, baze purinice şi piridinice, dioxan, hexogen, barbituraţi, morfolină, semiprodusele lor 
şi alţi compuşi pentru producerea acestor preparate.

1.20. Alcaloizi:
atropin, cocain, opium, morfină, codeină, stricnină, pilocarpină, scopolamină, anatazină, 

nicotina, papaverin, salol.
1.21. Boranii -  compuşii borului cu hidrogenul.
1.22. Halogenii şi derivaţii halogenici:
fluor, clor, brom, iod, acid clorhidric, bromhidric, fluorhidric, hexafluorsilicic, oxiflor, oxid şi 

bioxid de clor, trifluorură de clor, clorura de iod.
1.23. Compuşii sulfului:
sulfură de hidrogen, de carbon, acid clorsulfonic, anhidridă sulfurică, sulfuroasă, 

cloranhidridă sulfurică.
1.24. Seleniul şi compuşii lui:
hidrogenul seleniat, anhidrida selenioasă, acid selenic, sărurile lui, oxiclorura de seleniu, 

compuşii organici ai selenului.
1.25. Telurul şi compuşii lui.
1.26. Compuşii azotului:
hidrozina şi derivaţii ei, oxizii azotului, acid azotic, azida de sodiu, clorură de azot, clorură de 

nitrozie, hidroxilamin.
1.27. Fosforul şi compuşii lui:



fosforul alb, roşu, anhidrida fosforică, acidul fosforic şi sărurile lui.
1.28. Arseniul şi compuşii lui:
anhidrida arsenică, arsenioasă, arsenit de calciu, arsenat sodiu, de calciu, osarsol.
1.29. Stibiul şi compuşii lui:
anhidrida stibică şi stibioasă, stibina, clorurile stibiului.
1.30. Combinaţii cianice:
cianura de hidrogen, de sodiu, potasiu, dician, clorcianură, bromcianură, cianamid de calciu, 

cianură de benzil.
1.31. Nitrilii:
acetonitril, acrilonitril, benzonitril acetoncianhidrină, etilencianhidrină.
1.32. Izocianaţii:
izocianat de fenil, hexametilendiizocianat, toluilendiizocianat ş. a.
1.33. Compuşii siliciului în formă de aerosol, ce conţine mai mult de 10% bioxid de siliciu 

cristalin liber.
1.34. Mercurul:
metalic, cianură de mercur, nitrat de mercur, fulminat de mercur, dimetilmercur, 

etilmercurclorid, etilmercurfosfat, dietilmercur, clorfenolmercur, mercuracetat, mercuran şi restul 
compuşilor cu mercur.

1.35. Manganul şi compuşii lui:
oxizii manganului, clorura de mangan, sulfatul de mangan, aerosolii celorlalţi compuşi ai 

manganului.
1.36. Beriliul şi compuşii lui:
oxid de beriliu, sulfat de beriliu, clorura de beriliu, oxifluorură de beriliu şi aerosolii lui.
1.37. Taliul şi compuşii lui:
clorură, nitrat, sulfat, carbonat acetat de taliu ş. a.
1.38. Titanul şi compuşii lui.
1.39. Vanadiul şi compuşii lui:
trioxid, pentaoxid de vanadiu, vanadat de amoniu, sodiu, calciu, clorură de vanadiu.
1.40. Cromul şi compuşii lui:
trioxid de crom, oxid de crom, aleun de crom, bicromat de amoniu, sodiu, potasiu.
1.41. Molibdenul şi compuşii lui: 
trioxid de molibden, molibdat de amoniu.
1.42. Nichelul şi compuşii lui:
oxid nichelos, nichelic, hidroxid de nichel.
1.43. Metanolul.
1.44. Plumbul şi compuşii lui*.
1.45. Carbonilii metalelor: 
cobaltului, manganului, nichelului.
1.46. Metalele alcaline:
litiu, cesiu, rubidiu, alcalino-pămîntoase şi compuşii lor.
1.47. Lantanidele şi compuşii lor.
1.48. Cadmiul: oxizii şi alţi compuşi ai lui.
1.49. Negru de fum (funinginea).
1.50. Compuşii organici ai staniului, borului, siliciului.
1.51. Antibioticii: biomicin, tetraciclin, sintomicin etc.**
1.52. Componenţi de provenienţă microbiologică: toxine bacteriene, ficotoxine, micotoxine.
1.53. Substanţe toxice: pesticide, herbicide, fungicide.

II. Alţi angajaţi
2.1. Angajaţilor care activează cu substanţe radioactive şi cu surse de radiaţii ionizante.
2.2. Angajaţilor care se ocupă cu utilizarea surselor radioactive deschise.
2.3. Angajaţilor ocupaţi nemijlocit cu tratarea şi îngrijirea bolnavilor de tuberculoză.



2.4. Angajaţilor ocupaţi nemijlocit cu deservirea bolnavilor în încăperile cu băi cu hidrogen 
sulfat, cu sulfură, cu carbură de hidrogen sulfurat, cu nămol, care lucrează cu aparatele generatoare 
de câmp electric de frecvenţă (unde ultrascurte) -  40-68 MHz şi medie -  27,12 MHz cu forţa de 
peste 200 W.

2.5. Angajaţilor ce lucrează în condiţii cu temperatura aerului ridicată (peste 300 C) şi radiaţii 
termice intensive (mai mare de 1 cal/cm./min.)

Norme alimentare de protecţie a sănătăţii

Tipul alimentelor Unitatea de măsură Raţia zilnică (brut)
Lapte dulce ml 500

2.6. Tuturor lucrătorilor medicali care în procesul de lucru contactează cu plumbul, indiferent 
de durata lucrului.

2.7. Asistentelor medicale fizioterapeutice care activează în cabinetul aerozolo- şi 
electroaerosoloterapie cu substanţe medicamentoase din grupul B.

2.8. Lucrătorilor cabinetului ozochiritoterapie.
* Salariaţilor ce contactează cu compuşii anorganici ai plumbului, trebuie să li se distribuie 

suplimentar la lapte proaspăt 2 g de pectină sub formă de produse alimentare vegetale conservate, 
îmbogăţite cu pectină, sucuri de fructe, băuturi (concentraţia reală de pectină se indică de către 
firma producătoare). Se admite substituirea acestor produse cu sucuri naturale de fructe cu pulpă în 
cantitate de 250-300 ml. În caz de contact permanent cu compuşii anorganici ai plumbului se 
recomandă, în loc de lapte dulce, să se consume produse lactate acide.

** La producerea şi prelucrarea antibioticelor în loc de lapte dulce trebuie să se distribuie 
produse lapte acru.

Notă:
1. La produsele alimentare echivalente laptelui dulce se referă: chefirul, laptele acru etc.
2. Distribuirea produselor alimentare îmbogăţite cu pectină, a sucurilor de fructe, băuturilor, 

precum şi a sucurilor naturale de fructe cu pulpă se va efectua la începutul lucrului, iar a laptelui şi 
produselor lactate acide -  în decursul zilei de lucru.

3. Lista concretă a funcţiilor în care pentru condiţiile de muncă vătămătoare, angajaţii 
beneficiază de alimentaţie de protecţie a sănătăţii se determină în cadrul Unităţii prin Contractul 
colectiv de muncă.

4. Atestarea locurilor de muncă trebuie efectuată ori de câte ori este necesară, de către o 
comisie specială în număr de cel puţin 3 persoane, numită de administraţia Unităţii , care include 
reprezentanţi ai administraţiei, organizaţiei sindicale şi organelor abilitate.



Anexa nr. 8
la Contractul colectiv de 

muncă (nivel de unitate) pe 
anii 2022-2025

REGULAMENTUL-TIP
privind premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor 

I. PRINCIPII GENERALE
1. Regulamentul privind premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor (în continuare 

- Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Codului muncii şi Legii salarizării nr.847/2002.
2. Regulamentul stabileşte modul de premiere şi acordare a ajutorului material salariaţilor 

din instituţiile medicale, farmaceutice şi de învăţământ medical (în continuare - Unităţi).
3. Sursa de plată a premiilor şi ajutorului material salariaţilor din Unităţi se constituie din:

a) Mijloacele financiare provenite din contul economiilor formate;
b) Mijloacele în mărime de 0,15% raportat la fondul de salarizare al Unităţii, care se 

planifică în Devizul de venituri şi cheltuieli în baza art.35 alin.(5) din Legea sindicatelor 
nr.1129/2000;

c) Veniturile provenite din prestarea serviciilor medicale contra plată sau alte tipuri de 
servicii (din chirii sau alte activităţi economice);

e) Dividende financiare în urma depunerilor băneşti la bănci;
f) Donaţiile din partea unor persoane fizice şi juridice;
g) Alte mijloace financiare provenite în urma activităţii Unităţii care nu contravin 

legislaţiei în vigoare.
4. Plata premiilor şi ajutorului material se realizează în baza ordinului (deciziei, dispoziţiei, 

hotărârii) conducătorului.
5. Plata premiilor şi acordarea ajutorului material se efectuează pentru toţi salariaţii Unităţii, 

inclusiv pentru cumularzi şi pentru medicii rezidenţi, în baza hotărârii comune a administraţiei şi 
comitetului sindical (reprezentantul salariaţilor).

6. Acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de conducere al Unităţii se va 
efectua doar în cazurile când salariaţii colectivului de muncă vor fi premiaţi sau li se va acorda 
ajutor material.

II. PREMIEREA SALARIAŢILOR
7. Premierea se efectuează în scopul cointeresării materiale a salariaţilor la sporirea eficienţei 

şi calităţii muncii, gradului de pregătire profesională, aplicarea în muncă a rezultatelor ştiinţifice, 
metodelor avansate de lucru, intensitatea muncii, precum şi executarea unor lucrări de importanţă 
deosebită sau urgentă pe termenul efectuării lor.

8. Mărimea concretă a premiilor se stabileşte prin hotărârea comună a administraţiei Unităţii 
şi comitetului sindical -  reprezentant al salariaţilor, la propunerea conducătorilor subdiviziunilor şi 
grupelor sindicale ale Unităţii, ţinându-se cont de aportul personal în muncă a fiecărui salariat care 
va fi premiat.

9. Numărul premiilor plătite unui salariat nu se limitează, însă cuantumul premiului acordat 
cu fiecare ocazie nu va depăşi valoare salariului total (inclusiv toate suplimentele şi sporurile) 
mediu lunar pe fiecare angajat.

10. De premiu beneficiază toţi salariaţii Unităţii, atât salariaţii titulari, cât şi cumularzii, 
inclusiv externi, proporţional timpului efectiv lucrat, în scopul diferenţierii plăţii muncii în raport cu 
calitatea şi volumul muncii, responsabilitatea şi complexitatea sarcinilor şi nivelul de pregătire 
profesională.

11. Premiile se acordă cu prilejul zilelor profesionale şi de sărbătoare, pentru rezultatele 
activităţii aferente unei perioade de gestiune şi pentru succese în muncă ţinându-se cont de 
următoarele aspecte:



a) realizarea unui volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de 
activitate, în raport cu complexitatea sarcinilor;

b) obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea Unităţii sau a sistemului sănătăţii;
c) introducerea în practica activităţii a metodelor avansate de lucru;
d) iniţiativa la perfecţionarea activităţii subdiviziunii (Unităţii);
e) participarea la anumite activităţi cu caracter deosebit;
f) atragerea suplimentară a surselor financiare pentru dezvoltarea instituţiei sub formă de 

granturi, sponsorizări şi investiţii externe;
g) lipsa sancţiunilor disciplinare;
h) respectarea disciplinei de muncă şi alte principii ce ţin de îndeplinirea sarcinilor care stau 

în faţa salariatului;
i) respectarea Codului de etică a angajaţilor, implementarea proiectelor de performanţă.
12. Salariaţii pot fi lipsiţi de premii, parţial sau total, care în cursul anului au desfăşurat o 

activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare, sau au avut încălcări pentru care au fost 
sancţionaţi disciplinar.

13. Salariaţii care nu şi-a exercitat activitatea pe întreaga perioadă de timp pentru care se 
efectuează premierea, din motive precum ar fi transfer la un alt loc de muncă, concedierea, 
antrenare la studii, concediu neplătit şi alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, va fi premiat 
proporţional cu perioada de activitate în cadrul Unităţii.

14. Premiul anual se acordă personalului din unităţile bugetare conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare.

III. AJUTORUL MATERIAL SALARIAŢILOR
15. Ajutorul material reprezintă un drept (sprijin) bănesc acordat anual personalului, în modul 

şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, contractul colectiv de muncă şi contractul individual 
de muncă.

16. Acest sprijin bănesc se acordă în orice timp al anului, pentru recuperarea sănătăţii, 
îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale celui căruia i se acordă sau în anumite situaţii critice.

17. Mărimea concretă şi condiţiile acordării ajutorului material sunt prevăzute în contractul 
colectiv de muncă al Unităţii şi/sau în contractul individual de muncă al salariatului.

18. Mărimea ajutorului material anual acordat nu poate depăşi suma venitului mediu lunar, 
ţinându-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

19. Salariaţii Unităţii, pe lângă ajutorul material anual, mai poate beneficia de ajutor material 
în următoarele situaţii excepţionale:

a) la producerea unor calamităţi naturale (inundaţii, incendii, cutremure de pământ, 
alunecări de teren, furtuni, etc.) când au avut de suferit bunurile materiale ale 
salariatului sau însuşi persoana în cauză;

b) în caz de agravare a stării de sănătate a salariatului;
c) în caz de deces al salariatului sau al unei rude de grad I;
d) în alte cazuri excepţionale conform deciziei comune al conducătorului şi comitetului 

sindical.
20. Drept temei pentru examinarea necesităţii de acordare a ajutorului material angajatului 

serveşte:
a) cererea personală a salatiatului în cauză,
b) adeverinţa cu privire la producerea calamităţilor naturale, eliberate de primărie sau 

pretură, în urma căreia au suferit bunurile materiale ale persoane în cauză sau însuşi 
persoana, sau

c) alte documente şi argumente care confirmă necesitatea de a acorda ajutor material.
21. Mărimea concretă a ajutorului material se stabileşte de către administraţia Unităţii şi 

comitetul sindical -  reprezentant al salariaţilor, ţinându-se cont de fiecare caz în parte.



22. Cererile privind acordarea ajutorului material se înscriu în registrul pentru cererile şi 
petiţiile salariaţilor, urmând a fi examinate timp de 1 lună, dacă un alt termen nu este stabilit de 
conducătorul Unităţii.

IV. DISPOZIŢII FINALE
23. Documentele care confirmă acordarea premiilor şi ajutorului material (cereri, demersuri, 

conturi, adeverinţe, cecuri, dispoziţii ale conducătorului , etc.) se păstrează în contabilitatea Unităţii.
24. Litigiile legate de acordarea premiilor şi ajutorului material se soluţionează pe cale 

amiabilă sau în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.



Anexa nr. 9
la Contractul colectiv de 
muncă (nivel de unitate) 

pe anii 2022-2025

R E G U L A M E N T U L
cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% 

raportat la fondul de salarizare al Unităţii

CAPITOLUL I 
Principii generale

1.1. Prezentul Regulament „Cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% raportat la 
fondul de salarizare al instituţiei” (în continuare Regulament) este elaborat în baza Legii 
sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07.2000 şi Convenţia colectivă (nivel de ramură) care stabilesc că 
administraţia instituţiei sau organizaţiei cu statut de persoană juridică (în continuare Unitate) 
planifică obligatoriu în devizul de venituri şi cheltuieli mijloace financiare în mărime de cel puţin 
0,15 la sută raportat la fondul de remunerare a muncii pentru soluţionarea problemelor angajaţilor.

1.2. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru executare de către toţi conducătorii 
Unităţilor şi organizaţiilor sindicale membre ale Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

1.3. Sursele mijloacelor financiare sunt:
- bugetul unităţii;
- veniturile de la serviciile contra plată;
- dividendele financiare obţinute de la depunerile băneşti în bănci;
- veniturile provenite de la activitatea economică a Unităţii;
- donaţii din partea unor persoane fizice sau juridice;
- alte sure parvenite din activitatea Unităţii care nu contravin legislaţiei Republicii 

Moldova.
1.4. Mijloacele financiare se planifică în Devizul de venituri şi cheltuieli al Unităţii la 

articolul „Alte cheltuieli”.

CAPITOLUL II
Scopurile utilizării mijloacelor financiare

Mijloacele financiare planificate în Devizul de venituri şi cheltuieli ale Unităţii se utilizează 
pentru:

2.1. Acordarea ajutorului material salariaţilor în următoarele cazuri:
a) incendii sau calamităţi naturale (cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, 

furtuni, viscole etc.), în urma cărora au suferit bunurile materiale ale salariaţilor sau 
însăşi salariatul;

b) catastrofe, avarii, accidente rutiere, jafuri;
c) îmbolnăviri care necesită tratament costisitor, inclusiv peste hotarele republicii;
d) decesul salariatului sau a unuia din membrii familiei;
e) procurarea medicamentelor costisitoare;
f) tratamentul în staţionar în cazul maladiilor grave de lungă durată;
g) compensarea parţială a costului biletelor de tratament balneosanatorial;
h) alte circumstanţe în care este necesară susţinerea materială a salariatului.

2.2. Acoperirea cheltuielilor ce ţin de:
a) procurarea hainelor, încălţămintei, manualelor şi materialelor didactice pentru copiii 

care au rămas fără tutelă, orfani, precum şi cei din familiile numeroase;
b) procurarea cadourilor de revelion pentru copii;
c) procurarea suvenirelor, cadourilor, florilor pentru participanţii la diferite competiţii;



d) crearea condiţiilor de activitate a organului electiv al organizaţiei sindicale;
e) organizarea activităţilor sportive în Unităţi şi participarea la spartachiadele ramurale 

şi republicane;
f) alte cazuri ce ţin de necesitatea soluţionării problemelor salariaţilor.

CAPITOLUL III
Modul de utilizare şi evidenţă a mijloacelor financiare

3.1. Drept temei pentru examinarea prevederilor punctelor 2.1. şi 2.1. sunt:
a) cererea personală a salariatului;
b) decizia comună a administraţiei şi a organului sindical, în baza unui document 

confirmativ.
3.2. Cererile solicitanţilor se înscriu în Registrul de evidenţă a petiţiilor depuse de salariaţi, 

urmând a fi examinate în termen de o lună, dacă un alt termen nu e stabilit de preşedintele organului 
sindical sau conducătorul Unităţii.

3.3. Mărimea concretă a susţinerii materiale se stabileşte prin decizia comună a 
administraţiei şi comitetului sindical.

3.4. În cazurile în care se ia decizia despre susţinerea materială, solicitantul se înştiinţează 
despre aceasta în termen de 3 zile din momentul luării deciziei.

3.5. Ajutorul material acordat salariatului este eliberat de către contabilitatea Unităţii în baza 
extrasului din procesul-verbal comun al administraţiei şi organului sindical.

3.6. Drept temei pentru refuzul susţinerii materiale pot servi:
a) lipsa documentelor necesare menţionate în punctul 3.1. al prezentului Regulament.
b) datele din documentele prezentate ce nu corespund realităţii pentru susţinerea materială.

În aceste cazuri solicitantul este înştiinţat în termen de 3 zile din momentul luării deciziei.

CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale

4.1. Evidenţa mijloacelor financiare utilizate în conformitate cu prezentul Regulament, se 
efectuează în conformitate cu evidenţa contabilă a Unităţii.

4.2. Litigiile legate de realizarea prezentului Regulament se soluţionează de către organul 
sindical de comun cu administraţia.

4.3. Controlul executării condiţiilor de utilizare a mijloacelor financiare se pune în seama 
contabilităţii şi comisiei de cenzori ale organizaţiei sindicale a Unităţii.

4.4. Se abrogă Regulamentul „Cu privire la mijloacele financiare alocate organizaţiei 
sindicale de către administraţie”, aprobat prin hotărârea comună a Ministerului Sănătăţii şi 
Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova, procesul-verbal nr. 8 din 25 iulie 2002.



Anexa nr. 10 
la Contractul colectiv 

demuncă (nivel de unitate) 
pe anii 2022-2025

REGULAMENTUL
privind modul de soluţionare a conflictelor colective de muncă şi desfăşurarea grevelor la

nivel de unitate medico-sanitară

I. Dispoziţii generale

1.1. Regulamentul privind modul de soluţionare a conflictelor colective de muncă şi de 
desfăşurare a grevelor la nivel de unitate medico-sanitară (în continuare - Regulamentul) este 
elaborat în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova, Legii sindicatelor nr. 
1129-XIV din 07.07.2000, Statutul Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova, alte acte 
normative în domeniu.

1.2. Regulamentul are ca scop apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, 
economice şi sociale ale salariaţilor din ramura sănătăţii în cazurile conflictelor colective de muncă.

1.3. Ministerul Sănătăţii şi Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova au convenit, că 
conflictele colective de muncă la nivel de ramura ocrotirii sănătăţii, raion/municipiu, UTA 
Găgăuzia, instituţie medico-sanitară, farmaceutică şi de învăţământ, indiferent de forma de 
proprietate (în continuare - Unitate) se soluţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului 
aprobat în Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2022-2025.

1.4. Părţile recunosc, că prin conflicte colective de muncă se înţelege divergenţele 
nesoluţionate dintre salariaţi (reprezentanţii acestora) şi angajator (reprezentanţii acestora) privind:

a) lezarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice, sociale şi culturale 
ale salariaţilor organizaţi sau nu în sindicat, rezultate din realizarea raporturilor de muncă;

b) stabilirea şi modificarea condiţiilor de muncă (inclusiv a salariului);
c) purtarea negocierilor colective privind încheierea, modificarea şi executarea contractelor 

colective de muncă şi a convenţiilor colective;
d) refuzul conducătorului instituţiei medico-sanitare (în continuare - Angajatorul) de a lua în 

considerare poziţia reprezentanţilor salariaţilor în procesul adoptării, în cadrul acestora a actelor 
juridice ce conţin norme ale dreptului muncii, precum şi divergenţele referitoare la interesele 
economice, sociale, profesionale şi culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între 
partenerii sociali.

1.5. Momentul declanşării conflictului colectiv de muncă reprezintă:
a) data la care a fost comunicată hotărârea Angajatorului despre refuzul total sau parţial de a 

îndeplini revendicările salariaţilor (reprezentanţilor acestora);
b) data la care Angajatorul trebuia să răspundă la revendicările salariaţilor (reprezentanţilor 

acestora);
c) data semnării procesului-verbal privind divergenţele în cadrul negocierilor colective.

II. Înaintarea revendicărilor

2.1. Revendicările se înaintează Angajatorului de către organul sindical respectiv, iar în lipsa 
acestuia de reprezentanţii aleşi de salariaţi în modul prevăzut de art. 21 din Codul muncii (în 
continuare -  Reprezentanţii salariaţilor).

2.2. In toate cazurile în care în Unitate există premisele declanşării unui conflict colectiv de 
muncă, Reprezentanţii salariaţilor au dreptul să înainteze Angajatorului revendicările lor privind 
stabilirea unor noi condiţii de muncă sau modificarea celor existente, purtarea negocierilor 
colective, încheierea, modificarea şi executarea contractului colectiv de muncă.



2.3. Revendicările Reprezentanţilor salariaţilor sunt înaintate Angajatorului (reprezentanţilor 
acestuia) în formă scrisă. Acestea trebuie să fie motivate şi să conţină referiri concrete la normele 
încălcate ale legislaţiei în vigoare.

2.4. Angajatorul este obligat să primească revendicările înaintate şi să le înregistreze în 
modul stabilit.

2.5. Copiile revendicărilor pot fi remise, după caz, organelor ierarhic superioare ale Unităţii, 
sindicatelor, autorităţilor publice centrale şi locale.

2.6. Angajatorul este obligat să răspundă în scris reprezentanţilor salariaţilor în termen de 5 
zile lucrătoare de la data înregistrării revendicărilor.

III. Procedura de conciliere

3.1. Prin procedura de conciliere se înţelege examinarea conflictului colectiv de muncă, în 
scopul soluţionării lui, în cadrul unei comisii de conciliere.

3.2. Comisia de conciliere se constituie dintr-un număr egal de reprezentanţi ai părţilor 
conflictului, la iniţiativa uneia din ele, în termen de 3 zile calendaristice din momentul declanşării 
conflictului colectiv de muncă.

3.3. Comisia de conciliere se constituie ad hoc, ori de câte ori apare un conflict colectiv de 
muncă.

3.4. Drept temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc ordinul (dispoziţia, 
decizia, hotărârea) Angajatorului (reprezentanţilor acestuia) şi hotărârea (decizia) respectivă a 
Reprezentanţilor salariaţilor.

3.5. Preşedintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturilor membrilor comisiei.
3.6. Angajatorul este obligat să creeze condiţii normale de lucru comisiei de conciliere.
3.7. Dezbaterile comisiei de conciliere sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit în 2 

sau mai multe exemplare, după caz, în care se vor indica măsurile generale sau parţiale de 
soluţionare a conflictului, asupra cărora au convenit părţile.

3.8. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere asupra 
revendicărilor înaintate de Reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen de 5 zile 
lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 
24 de ore din momentul adoptării.

3.9. Dacă membrii comisiei de conciliere nu au ajuns la o înţelegere, preşedintele comisiei va 
informa în scris despre acest lucru părţile conflictului în termen de 24 de ore.

3.10. angajatorul şi Reprezentanţii salariaţilor sunt obligaţi în toate cazurile să informeze 
salariaţii aflaţi în conflict colectiv de muncă despre rezultatele concilierii.

IV. Soluţionarea conflictelor colective de muncă în instanţa de judecată

4.1. În situaţia în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de acord cu 
decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este în drept să depună, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data adoptării deciziei sau primirii informaţiei respective (art. 359 alin. (8) şi (9) din Codul 
muncii), o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.

4.2. Instanţa de judecată va convoca părţile conflictului în timp de 10 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii.

4.3. Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a conflictului colectiv de muncă în 
termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărâre cu 
drept de atac conform Codului de procedură civilă.

4.4. Instanţa de judecată va remite hotărârea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data emiterii.

V. Constatarea nulităţii contractului colectiv de muncă sau a convenţiei colective şi a 
legalităţii grevei



5.1. Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare la constatarea 
nulităţii contractului colectiv de muncă, a convenţiei colective sau a unor clauze ale acestora pot fi 
depuse de părţi la instanţele de judecată începând cu data semnării contractului colectiv de muncă 
sau a convenţiei colective.

5.2. Cererile privind soluţionarea conflictelor colective de muncă referitoare la constatarea 
legalităţii grevei pot fi depuse de părţi la instanţele de judecată începând cu data declarării grevei 
conform prevederilor Capitolului VI din prezentul Regulament.

5.3. Cererile indicate la pct. (5.1.) şi (5.2.) se examinează conform prevederilor Capitolului 
IV al prezentului Regulament.

GREVA

VI. Declararea grevei

6.1. Greva reprezintă refuzul benevol al salariaţilor de a-şi îndeplini, total sau parţial, 
obligaţiile de muncă, în scopul soluţionării conflictului colectiv de muncă declanşat în conformitate 
cu prezentul Regulament.

6.2. Greva poate fi declarată în conformitate cu prezentul Regulament doar în scopul apărării 
intereselor profesionale cu caracter economic şi social ale salariaţilor şi nu poate urmări scopuri 
politice.

6.3 Greva poate fi declarată dacă în prealabil au fost epuizate toate căile de soluţionare a 
conflictului colectiv de muncă în cadrul procedurii de conciliere prevăzute de prezentul 
Regulament.

6.4. Hotărârea privind declararea grevei se ia de către Reprezentanţii salariaţilor şi se aduce 
la cunoştinţa Angajatorului cu 48 de ore înainte de declanşare.

6.5. Copiile hotărârii privind declararea grevei pot fi remise, după caz, şi organelor ierarhic 
superioare ale unităţii, sindicatelor, autorităţilor publice centrale şi locale.

6.6. Pe parcursul grevei, Reprezentanţii salariaţilor şi Angajatorul continuă negocierile în 
vederea satisfacerii revendicărilor, care au constituit motivele declanşării acesteia.

VII. Organizarea grevei la nivel de unitate

7.1. Dreptul de declanşare şi responsabil de organizare a grevei la nivel de Unitate aparţine 
Reprezentanţilor salariaţilor.

7.2. Înainte de declanşarea grevei în unitate, respectarea procedurii de conciliere este 
obligatorie.

7.3. Reprezentanţii salariaţilor exprimă interesele salariaţilor aflaţi în grevă în relaţiile cu 
Angajatorul, patronatele, autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în instanţele de judecată, 
în cazul procedurilor civile şi penale.

7.4. Salariaţii aflaţi în grevă, în comun cu Angajatorul, au obligaţia, pe durata grevei, să 
protejeze bunurile Unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror 
oprire ar putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii 
irecuperabile Unităţii.

7.5. Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă.
7.6. Dacă condiţiile tehnologice, de securitate şi igienă a muncii o permit, salariaţii care nu 

participă la grevă îşi pot continua activitatea la locul lor de muncă.
7.7. Pe durata grevei Angajatorul nu poate fi împiedicat să-şi desfăşoare activitatea de către 

salariaţii aflaţi în grevă.
7.8. Angajatorul nu poate angaja persoane care să-i înlocuiască pe salariaţii aflaţi în grevă.
7.9. Participarea la grevă sau organizarea ei cu respectarea prevederilor prezentului 

Regulament nu constituie o încălcare a obligaţiilor de muncă şi nu poate avea consecinţe negative 
pentru salariaţii aflaţi în grevă.



7.10. Pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual 
şi cel colectiv de muncă, din convenţiile colective, precum şi din Codul muncii, cu excepţia 
drepturilor salariale.

7.11. Retribuirea muncii salariaţilor care nu participă la grevă şi staţionează pe motivul 
desfăşurării acesteia se va efectua conform prevederilor art. 80 din Codul muncii.

VIII. Locul desfăşurării grevei

8.1 Greva se desfăşoară, de regulă, la locul de muncă permanent al salariaţilor.
8.2 În cazul nesatisfacerii revendicărilor salariaţilor timp de 15 zile calendaristice, greva 

poate fi desfăşurată şi în afara Unităţii.
8.3 Autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul Reprezentanţilor salariaţilor, vor 

stabili locurile publice sau, după caz, încăperile în care urmează a se desfăşura greva.
8.4 Desfăşurarea grevei în afara Unităţii şi în locurile publice se va efectua în conformitate 

cu prevederile actelor legislative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea întrunirilor.

IX. Suspendarea grevei

9.1. Angajatorul poate solicita suspendarea grevei, pe un termen de cel mult 30 de zile 
calendaristice, în cazul în care aceasta ar putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau 
atunci când consideră că greva a fost declarată ori se desfăşoară cu încălcarea legislaţiei în vigoare 
şi prezentul Regulament.

9.2. Cererea de suspendare a grevei se înaintează în instanţa de judecată.
9.3. Instanţa de judecată stabileşte termenul pentru examinarea cererii, care nu poate fi mai 

mare de 3 zile lucrătoare, şi dispune citarea părţilor.
9.4. Instanţa de judecată soluţionează cererea în termen de 2 zile lucrătoare şi pronunţă o 

hotărâre prin care, după caz:
a) respinge cererea Angajatorului;
b) admite cererea Angajatorului şi dispune suspendarea grevei.
9.5 Instanţa de judecată va remite hotărârea sa părţilor în termen de 48 de ore din momentul 
pronunţării.
9.6 Hotărârea instanţei de judecată poate fi atacată conform Codului de procedură civilă.

X. Limitarea participării la grevă

10.1 Greva este interzisă în perioada calamităţilor naturale, a izbucnirii epidemiilor, 
pandemiilor, precum şi în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război.

10.2 Nu pot participa la grevă:
- personalul de gardă al Serviciului de asistenţă medicală urgentă, personalul de gardă din 

instituţiile medico-sanitare publice raionale, municipale, republicane, din farmaciile de stat, centrele 
de sănătate publică, desemnat responsabil, prin ordinul conducătorului, de asigurarea asistenţei 
medicale de urgenţă populaţiei în perioada de desfăşurare a grevei.

10.3 În cazul în care greva este interzisă conform pct. 10.1., conflictele colective de muncă 
se soluţionează de organele de jurisdicţie a muncii, conform prezentului Regulament.

XI. Răspunderea pentru organizarea grevei ilegale

11.1. Pentru declararea şi organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poartă răspundere 
disciplinară, materială, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova.



11.2. Instanţa de judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele vinovate să 
repare prejudiciul material şi cel moral cauzate, conform Codului muncii şi altor acte normative în 
vigoare.

XII. Dispoziţii finale

12.1. Prezentul Regulament de soluţionare a conflictelor colective de muncă nu se aplică în 
cazurile organizării de către Federaţia Sindicală „Sănătatea” din Moldova a acţiunilor de protest, 
conform prevederilor Legii privind întrunirile nr. 26 din 22.02.2008 (Publicat: 22.04.2008 în 
Monitorul Oficial Nr. 80).


