
PROCES-VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru consultări şi negocieri colective 

                                            a Serviciul Medical al MAI 
 
 

______   ____________2014                                                     mun. Chişinău 
 
 
ORDINEA DE ZI:  Cu privire la proiectul Contractului colectiv de muncă (nivel 
de unitate) pe anii  2014-2019                        
                                
AU PARTICIPAT:  
Din partea Serviciului medical al MAI : 
    1.Moraru V. –        şef-adjunct a şefului Serviciului medical al MAI 
    2.Damaşcan O.       inspector superior, jurist secţia economie şi planificare 
    3.Morohai A.          şef secţie economie şi planificare, economist 
    4.Talmaci I.             şef serviciul resurse umane 
 
Din partea Uniunii sindicale a Serviciului Medical al MAI: 

1. Mazîlu L.   -   preşedintele Uniunii Sindicale 
2. Mazniuc V. -  adjunct a preşedintelui 
3. Boţan I.       -  adjunct a preşedintelui 
4. Mura T.       – membru a Comitetului Uniunii Sindicale 

 
Examinând  proiectul Contractului colectiv de muncă (nivel de unitate) pe anii 
2015-2019, Comisia pentru consultări şi negocieri colective a HOTĂRÎT: 

1. Se acceptă proiectul Contractului colectiv de muncă (nivel de unitate) 
petru anii 2014-2019 
                                  Semnăturile 

V.Moraru        _____________                         L.Mazîlu          ____________ 
 
O.Damaşcan   ______________                        V.Mazniuc       ____________ 
 
 A.Morohai      ______________                       I.Boţan             _____________ 
 
I.Talmaci       ______________                        T.Mura             _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

CUPRINS 
 

Procesul-verbal cu privire la Contractul colectiv de muncă pentru anii 2015-
2019; 

Hotărâre „Cu privire la Contractul colectiv de muncă pentru anii 2015 – 2019 
încheiat între Serviciul Medical al MAI şi Uniunea Sindicala a Serviciului Medical al 
MAI”; 

Contractul colectiv de muncă pentru anii 2015 –2019 încheiat între Serviciul 
Medical al MAI şi Uniunea Sindicala a SM al MAI. 

Anexa nr.1. Model de Contract individual de muncă aprobat prin ordinul 
MAI,nr 226 din 28.06.2006 
          Anexa nr. 2. Personalul şi subdiviziunile Serviciului medical care beneficiază 
de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru munca în timp de noapte. 

Anexa nr. 3. Lista secţiilor şi funcţiilor, lucrul cărora permite majorarea 
salariilor în legătură cu condiţiile de muncă vătămătoare, grele sau periculoase; 

Anexa nr. 4. Normele de acordare gratuită a echipamentului individual de 
protecţie şi de lucru prevăzut pentru angajaţii Serviciului medical al MAI; 

Anexa nr. 5. Normele de acordare gratuită a materialelor igienico-sanitare 
prevăzute pentru angajaţii Serviciului medical al MAI; 

Anexa nr. 6. Lista angajaţilor instituţiilor medico-sanitare subordonate 
Serviciului medical al MAI, care activează în condiţii nocive, asiguraţi cu alimentaţie 
de protecție. 

Anexa nr. 7. Regulament-tip privind premierea şi acordarea ajutorului material 
salariaţilor.  

Anexa nr. 8. 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 
(Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 366 din 07.12.2004 şi Instrucţiunea privind 
aplicarea normelor Nomenclatorului profesiilor şi  funcţiilor cu condiţii de muncă 
vătămătoare). 

Anexa nr.9. Lista funcţiilor suplimentare a salariaţilor care beneficiază de 
concediul de odihnă anual suplimentar plătit (Convenţia colectivă, nivel de ramură, 
pe anii 2014-2017 încheiată între MS, CNAM şi Sindicatul „ Sănătatea ”) 

Anexa nr.10 Noţiuni generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Părţile contractante (denumite în continuare „Părţi”): 
- Serviciului Medical al MAI RM (denumit în continuare „Serviciul Medical”); 
- Uniunea Sindicală a Serviciului Medical  al MAI RM, (denumit în continuare 

Sindicat), 
în temeiul drepturilor garantate de art.6 din Carta Socială Europeană, art.42 din 

Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, 
Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Convenţia Colectiva 
de Munca nivel ramural pentru anii 2010-2015 (cu modificări si completări, din 
17.04.2013), Convenţia colectivă în sănătate (nivel ramural) pentru anii 2014-2017, 
Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 din 27.12.2012 şi 
alte acte legislative şi normative în vigoare,   încheie prezentul Contract colectiv 
(nivel de unitate) petru anii 2015-2019. 

                                                                                                                            
 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. 
 

Contractul colectiv de muncă (în continuare Contract) este un act juridic, care 
reglementează raporturile sociale, conţine clauze privind condiţiile de muncă, 
salarizarea, garanţiile Sindicatului, precum şi angajamente reciproce ale partenerilor. 

Articolul 1. 
(1) Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în 

negocierea Contractului colectiv  şi se obligă să respecte în totalitate prevederile 
acestuia. 

(2) Serviciul medical recunoaşte libera exercitare a dreptului Sindicatului, 
conform Convenţiilor Internaţionale ratificate de Republica Moldova, a Constituţiei 
Republicii Moldova, Legii Sindicatelor nr.1129-XIV din 07.07.2000, Convenţia 
colectivă de muncă a Ministerului Afacerilor Interne (nivel de ramură) pentru anii 
2010-2015 şi altor acte legislative şi normative în vigoare. 

(3) Prezentul Contract, conform prevederilor art.15 din Legea Sindicatelor 
nr.1129-XIV din 07.07.2000, art.35 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-
XV din 28.03.2003, cuprinde clauze privind: 

a) retribuirea muncii; 
b) securitatea şi sănătatea în muncă; 
c) regimul de muncă şi de odihnă; 
d) perfecţionarea profesională; 
e) dezvoltarea parteneriatului social; 
f) alte chestiuni determinate de părţi(vezi capitolul VI); 
g) dispoziţii finale. 
(4) În cazul în care se adoptă alte reglementări legale favorabile salariaţilor, 

prevederile prezentului contract vor fi conformate acestora.  
(5) Clauzele Contractului pot fi modificate pe parcursul executării lui în 

condiţiile legii, cu acordul părţilor. Prevederile prezentului Contract sânt obligatorii 
pentru îndeplinire  de către părţi.  

(6) În cazul în care prezentul Contract conţine clauze ce contravin celor 
stabilite în Convenţia colectivă  nivel de ramură a MAI şi legislaţia în vigoare, 
prevederile acestuia vor fi adaptate corespunzător. 

(7) Contractul  va continua să-şi producă efectele: 



a) pe toată perioada de valabilitate - în caz de schimbare a denumirii unităţii; 
b) pe toată perioada procesului de reorganizare – în cazul reorganizării pentru 

fuziune (contopire /absorbţie) sau   divizare (separare); 
c) pe toată  durata procesului de lichidare a unităţii; 
d) în cazul schimbării tipului de proprietate al unităţii, contractul colectiv de 

muncă continuă să-şi producă efectele în decurs de 6 luni din momentul transmiterii 
dreptului de proprietate; 

e) la expirarea termenului contractului colectiv de muncă, acesta continuă să-
şi producă efectele până la momentul încheierii unui nou contract sau până când 
părţile nu vor decide asupra prelungirii acestuia. 

 (8) Părţile garantează  realizarea drepturilor şi obligaţiunilor membrilor de 
sindicat prevăzute  de legislaţia  în vigoare, statutul Sindicatului şi  Contract. 

Articolul 2. 
(1) Clauzele prezentului Contract se extind asupra angajaţilor din Serviciul 

Medical, în privinţa cărora se aplică Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV 
din 28.03.2003, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 
din 27.12.2012, cât şi alte acte juridice. 

(2) Contractul la nivelul Serviciului Medical al MAI include drepturile şi 
obligaţiile Serviciului Medical al MAI şi ale Sindicatului cu privire la stabilirea 
condiţiilor generale de muncă.  

Articolul 3. 
(1) Pentru stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiunilor angajatului şi 

angajatorului si Serviciului Medical al MAI încadrarea în câmpul muncii se face prin 
încheierea Contractului individual de muncă, conform legislaţiei RM.  

(2) Încheierea şi rezilierea contractului individual de muncă se efectuează  în 
conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova în domeniul muncii şi cu normele 
corespunzătoare ale dreptului internaţional, stipulate în convenţiile Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova. 

(3) Contractul individual de muncă nu poate să conţină clauze care contravin 
legislaţiei în vigoare.  

(4) 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. 

(5) La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă se 
asigură egalitatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice 
sau religioase, apartenenţă la partide sau sindicate. 

(6) Contractele individuale de muncă pe o durată determinată se încheie numai 
în cazurile prevăzute de art.55 al Codului Muncii. 

Articolul 4.    
 În perioada acţiunii Contractului fiecare din părţile semnatare este în drept să 

propună, în baza unei înţelegeri  reciproce, operarea  modificărilor şi/sau 
completărilor  în modul stabilit de legislaţie, care nu vor împiedica şi nu vor 
contravine obligaţiunilor deja asumate. 

 
CAPITOLUL II. Retribuirea muncii.  

Articolul 5. 
(1) Plata muncii salariaţilor din Instituţie se va efectua în strictă conformitate 



cu Legislaţia Republicii Moldova, respectând principiile de transparenţă şi 
obiectivitate în stabilirea salariilor tarifare ( de funcţie ), sporurilor şi suplimentelor la 
salariul de bază ( Legea N355 din 23.12.2005, H.G. R.M. nr.381 din 13.04.2006 „Cu 
privire la condiţiile de salarizare a personalului  din unităţile bugetare cu modificările 
ulterioare „ , H.G. nr.1000 din 28.08.2006 „ Cu privire la condiţiile de salarizare a 
angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează 
deservirea tehnică din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice 
cu modificările ulterioare„ , H.G. nr.1593 din 29.12.2003 „ Despre aprobarea 
Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice 
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală „ ,H.G. nr.710 din 
26.09.2012 “ Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi 
asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale “) si alte acte normative. 

(2) Răspunderea pentru plata corectă şi la timp a muncii salariaţilor din 
Serviciul medical al MAI o poartă angajatorul. 

(3) La depistarea cazurilor de remunerare incorectă a muncii, angajatorul este 
obligat să corecteze imediat eroarea comisă şi să achite salariatului sumele datorate 
pentru toată perioada vizată. 

(4) Plata salariului este efectuată de angajator prioritar faţă de  celelalte plăţi. 
(5) Salariul se achită salariatului în zilele de lucru până la data de 10 a lunii 

următoare. 
(6) La achitarea salariului angajatorul este obligat, la cererea salariatului, să-l 

informeze în scris 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. 

(7) Salariile tarifare (de funcţie) ale salariaţilor vor fi modificate pe parcursul 
valabilităţii prezentului Contract ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia 
muncii cu respectarea prevederilor art.140 al Codului Muncii.  

Articolul 6. 
(1) Pentru munca prestată pe timp de noapte se stabileşte un adaos în mărime 

de 50 sau 100 procente din salariul tarifar(de funcţie) pe unitate de timp stabilit 
salariatului (Anexa nr. 2). 

(2) Pentru munca prestată în condiţii nocive salariaţilor li se plăteşte un 
supliment la salariul de bază în mărime fixă, reieşind din timpul lucrat în aceste 
condiţii conform „ Listei locurilor de munca pentru care sau stabilit sporuri de 
compensare in mărimi fixe, pentru munca prestata in condiţii nefavorabile, 
angajaţilor Serviciului medical al MAI si subdiviziunilor subordonate”(Anexa nr. 3).  

(3) Munca prestată în zilele de repaos şi în cele de sărbătoare nelucrătoare care 
nu este prevăzută de Programul de activitate se consideră şi se remunerează ca muncă 
suplimentară, conform prevederilor art.158 al Codului Muncii. 

(4) În perioada de perfecţionare sau specializare a cadrelor din numărul 
salariaţilor permanenţi ai Serviciului medical al MAI, conform îndreptărilor de către 
Conducător, remunerarea muncii se efectuează conform legislaţiei în vigoare. 

(5) Serviciul Medical prin comisia de evaluare si tarifare a muncii, în 
componenta careia participa un reprezentant al Uniunii Sindicale, acorda diferite 
forme de plati cu caracter stimulator. 



CAPITOLUL III. Securitatea şi sănătatea în muncă. 
 
Articolul 7. 
(1) Părţile se obligă să depună toate eforturile în vederea ameliorării 

permanente a condiţiilor de muncă.  
(2) Serviciul medical se obligă: 
Să garanteze respectarea strictă a Legii Republicii Moldova nr. 186-XVI din 

10.07.2008 a securităţii si sănătăţii in muncă, a Codului Muncii al RM şi altor acte 
legislative şi normative în acest domeniu, să asigure securitatea şi sănătatea  
angajaţilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată. 

Să asigure cadrul organizatoric pentru instruirea angajaţilor, inclusiv 
perfecţionarea profesională a angajaţilor cu atribuţii de instruire în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu articolele Legii nr. 186-XVI/2008 
a securităţii şi sănătăţii în muncă. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de 
instruire, se include în timpul de muncă şi este salarizat. 

Să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în 
spiritul Legii nr. 186-XVI/2008, pentru aplicarea actelor normative în domeniu, 
ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din  Serviciul 
medical al MAI. 

Să asigure angajaţii cu echipamente de lucru. 
Să acorde gratuit angajaţilor echipament individual de protecţie şi de lucru, 

conform normelor în vigoare-  Norme MM  şi PS nr. 40 din 16.08.2001 (anexa nr 4).  
Să distribuie gratuit, conform Normelor, materiale igienico– sanitare 

angajaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii 
sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor,conform 
Normelor MM  şi PS nr. 40 din 16.08.2001  (anexa nr 5). 

Să acorde gratuit, conform Normativului, alimentaţie de protecţie angajaţilor, 
care activează în condiţii nocive, conform Normelor MM  şi PS nr. 40 din 16.08.2001  
(anexa nr 6).   

Să asigure funcţionarea permanentă şi corespunzătoare a aparatajului   de 
protecţie.  

Să ia măsurile corespunzătoare privind asigurarea  angajaţilor la muncă cu 
toate condiţiile şi un nivel suficient al ocrotirii sănătăţii, să excludă gradul de risc, ce 
ar pune în pericol sănătatea lor.  

Să asigure angajaţii cu încăperi sanitaro - igienice în conformitate cu normele 
în vigoare. 

(3)Angajaţii beneficiază de asistenţă medicală şi tratament (ambulator şi 
staţionar) conform legislaţiei în vigoare. Dacă asistenţa medicală nu poate fi acordată 
în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, aceasta se acordă în 
alte instituţii medico-sanitare publice conform legislaţiei în vigoare.            

(4) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX, care 
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art.386 al Codului Muncii şi 
Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, au dreptul de a efectua controlul asupra 
respectării legislaţiei muncii şi altor acte normative în domeniul muncii în toate 
subdiviziunile din cadrul Serviciului Medical unde activează membrii de sindicat.  

(5) Inginerul superior pentru securitatea in munca este obligaţ să organizeze şi 
să desfăşoare instructajele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu 



prevederile legale în vigoare, cu respectarea normelor interne în acest sens. 
Instructajul se va efectua şi individual, ori de câte ori angajatul îşi schimbă locul de 
muncă. În acest caz, instructajul se face înainte de începerea activităţii la noul loc de 
muncă. După fiecare instructaj, angajatul primeşte şi semnează fişa de protecţie a 
muncii. 

 Articolul 8. 
Sindicatul are următoarele drepturi:  
(1) În baza prevederilor art.18 a Legii Sindicatelor  nr.1129 din 07.07.2000, 

valorifică mijloacele proprii, mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, 
angajatorilor, autorităţilor publice şi alte mijloace, în limita alocaţiilor prevăzute în 
aceste scopuri de legislaţia în vigoare pentru organizarea:  

a) tratamentului balneo-sanatorial al salariaţilor; 
b) odihnei copiilor colaboratorilor în taberele şi bazele de odihnă pentru copii; 
c) odihnei colaboratorilor în bazele de odihnă; 
d) activităţilor cultural-sportive a colaboratorilor;   
e) altor  situaţii stabilite de legislaţie.  
(2) În baza prevederilor art.21 a Legii Sindicatelor nr.1129 din 07.07.2000, de 

a acorda asistenţă juridică membrilor de sindicat şi de a participa, în conformitate cu 
legislaţia, la soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă. 

3) În baza prevederilor art.27 a Legii nr.1129 din 07.07.2000, de a constitui 
fonduri de solidaritate, de şomaj, de asigurare, de pensii, de investiţii, de 
culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor. 

Articolul 9. 
(1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de 

muncă, părţile convin asupra următoarelor cerinţe: 
a) asigurarea condiţiilor de spaţiu în conformitate cu normele legale de sănătate 

publică; 
b) amenajarea ergonomică a locului de muncă. 
c) asigurarea condiţiilor de mediu în cabinetele de lucru: iluminare, 

microclimat, temperatură optimă în cabinetele destinate activităţii, aerisire, igienizare 
periodică; 

d) amenajarea anexelor sociale la locurile de muncă (vestiare, grupuri sanitare, 
cantine, locuri special amenajate pentru fumători etc.). 

(2) Serviciul medical se obligă ca, în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, să adopte măsurile necesare pentru adaptarea programului de 
lucru în funcţie de condiţiile climaterice la locul de muncă, în cazul temperaturilor 
extreme. 

(3) Serviciul medical este obligat să prevadă în buget fonduri destinate 
îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, conform CM. 

Articolul 10.  
Cuantumurile sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se 

stabilesc în  conformitate cu „Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de 
muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor de lucrări pentru care pot fi 
stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.   

(1) În  scopul determinării influenţei factorilor nefavorabili pentru sănătatea 
salariaţilor se creează comisia mixtă de atestare a locurilor de muncă. 



(2) Serviciul medical va asigura participarea obligatorie a Sindicatului în 
componenţa comisiilor la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de contactare 
a bolilor profesionale, cu prezentarea la dispoziţia Părţilor copiilor proceselor-verbale. 

Articolul 11. 
(1) În cazul producerii unor accidente de muncă, în ţară sau străinătate, 

salariatul beneficiază de asistenţă medicală  (proteze şi medicamente), în condiţiile 
legii. 

(2) Serviciul medical este obligat să despăgubească salariatul, în condiţiile 
legii, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material în legătură cu 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

Articolul 12. 
În cazul decesului salariatului, membrii familiei sau persoanele întreţinute de el 

care au dreptul la pensie de urmaş, vor beneficia de dreptul la înlesniri  prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 

Articolul 13. 
În exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, salariatul 

beneficiază de protecţia legii, prin serviciile de specialitate ale Serviciului  medical al 
MAI. 

Articolul 14. 
(1) În cazul în care la nivelul Serviciului  medical al MAI, ca urmare a 

reorganizării şi potrivit legii, se impune reducerea unor posturi, aceasta se va face în 
următoarea ordine: 

a) locurile de muncă vacante; 
b) locurile de muncă ocupate prin cumul; 
c) locurile de muncă ocupate de salariaţii care îndeplinesc condiţiile de 

pensionare  pentru limita  de  vârstă;  
d) locurile de muncă stabilite după criteriile prevăzute în alin.(2) art.183 a 

Codului muncii Republicii Moldova. 
(2) Criteriile nu sunt limitate şi pot fi aplicate în limitele prevăzute de 

legislaţie. 
Articolul 15. 
(1) Angajatul beneficiază de stabilitate în funcţia în care a fost încadrat. 
(2) Angajatul delegat sau detaşat în altă localitate are dreptul la decontarea 

cheltuielilor prevăzute de lege (indemnizaţie zilnică de delegare sau detaşare, 
cheltuieli de transport şi cazare etc.), conform legislaţiei. 

(3) Transferul într-o altă funcţie vacantă poate avea loc la solicitarea justificată 
a angajatului în forma scrisă pentru care sunt îndeplinite condiţiile de studii şi de 
vechime în funcţia dată. 

(4) Salariatul poate refuza delegarea sau detaşarea în cadrul altei structuri a 
Serviciului  medical al MAI din altă localitate, dacă se află în una dintre următoarele 
situaţii: 

a) este însărcinată, confirmată prin certificat medical; 
b) întreţine de unul singur copilul minor; 
c) starea sănătăţii, confirmată prin certificat medical nu-i permite a fi delegat, 

detaşat sau transferat; 
Articolul 16. 
(1) Atribuţiile salariaţilor sunt cele prevăzute în contractul individual de muncă  



şi/sau fişa de post. 
(2) Salariatul face cunoştinţă cu contractul individual de muncă şi/ sau cu fişa 

postului şi o semnează la angajare. 
(3) Serviciul medical va asigura respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor, 

a condiţiilor egale pentru femei şi bărbaţi.  
(4) Salariatul are dreptul de a refuza în scris şi motivat executarea unor 

dispoziţii, primite de la şefii ierarhic superiori, dacă acestea contravin prevederilor 
legale în vigoare. 

(5) Orice alte atribuţii decât cele prevăzute în contractul individual de muncă        
şi/ sau fişa de post vor fi executate numai după emiterea unei dispoziţii scrise de către 
şeful ierarhic superior, cu acordul scris al angajatului şi al Sindicatului, precum şi 
întocmirea anexei cu atribuţiile suplimentare la fişa de post. 

Articolul 17. 
(1) Serviciul medical garantează respectarea legilor şi a altor acte normative, 

clauzele convenţii colective nivel de ramură  şi a prezentului Contract, aplicând  
aceleaşi criterii de evaluare a calităţii de muncă, de sancţionare şi de concediere.   

(2) În timpul efectuării controalelor pe linie profesională dispuse de Serviciul 
medical sau conducătorul subdiviziunii,  precum şi alte persoane împuternicite cu 
acest drept, Sindicatul, la solicitarea membrilor de sindicat şi/sau a conducătorului 
unităţii, vor desemna un reprezentant care să participe la aceste controale în calitate 
de observator. 

(3) Pe perioada în care salariatul este desemnat de Sindicat să participe ca 
observator la acţiunea de control, acestuia nu îi sunt afectate drepturile salariale legal 
cuvenite. 

(4) Pe perioada cît salariatul are calitatea de observator se va abţine de la orice 
conduită neconformă şi nu va influenţa modul de desfăşurare a controlului. 
Observatorul are obligaţia să respecte regimul informaţiilor de care ia cunoştinţă în 
timpul controlului, să asigure confidenţialitatea acestuia şi să posede dreptul de acces 
corespunzător la documente clasificate. 

(5) În situaţia în care observatorul apreciază că procedura de desfăşurare a 
controlului nu a fost conform prevederilor legale în vigoare, va prezenta organizaţiei 
sindicale care l-a desemnat şi persoanei împuternicite de desfăşurarea controlului o 
informaţie scrisă în acest sens, la momentul constatării. Obiecţiile prezentate în scris 
vor fi anexate obligatoriu la actul de control. 

(6) Pe timpul efectuării cercetării prealabile, precum şi în faţa consiliilor de 
disciplină, salariaţii, la cerere, pot fi asistaţi şi reprezentaţi prin apărătorii proprii sau 
numiţi de către Sindicat, conform legii sindicatelor. 

(7) Serviciul medical va examina sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor  
lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ale dreptului  
muncii şi va lua măsuri pentru înlăturarea  lor, informând  despre aceasta persoanele 
menţionate în termenele stabilite de lege.  

Articolul 18.  
(1) În caz de concediere în masă a salariaţilor (peste 10 la sută din numărul lor) 

în urma lichidării unităţii sau a reorganizării acesteia, Serviciul medical va anunţa 
organizaţia sindicală din unitate şi  Federaţia Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”  
cu 3 luni înainte de concedierea acestora şi va începe negocierile privind posibilităţile 
plasării lor în câmpul muncii, conform art. 88 al Codului Muncii. 



(2) Concedierea salariaţilor, membri de sindicat, în cazurile stipulate la art.86, 
alin.(1), lit. c), d), e), g) şi h) din Codul Muncii al Republicii Moldova, poate avea loc 
doar cu acordul preliminar al Sindicatului. În celelalte cazuri, concedierea se admite 
cu consultarea prealabilă a Sindicatului.  

Articolul 19. 
(1) Angajarea se realizează în mod transparent. 
 

CAPITOLUL IV. Regimul de muncă şi de odihnă. 
 
Articolul 20. 
(1) Timpul de muncă va fi acoperit de salariat, în funcţie de specificul 

activităţii prestate în cadrul Serviciului medical al MAI. 
(2) Modul de planificare a programului pe ore şi zile se stabileşte de către şefii 

subdiviziunilor Serviciului medical prin dispoziţii sau regulamente interne, cu 
consultarea Sindicatului, şi se afişează la sediile subdiviziunilor.  

(3) Începutul zilei de munca ora 08.00. 
Articolul 21. 
(1) Durata normală de lucru pentru salariat este de 40 de ore pe săptămână, 

potrivit legii. De regulă se va aplica săptămâna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore 
pe zi. 

(2) Pentru personalul medico-sanitar se stabileşte o durată redusă a timpului de 
muncă, care nu va depăşi 35 de ore pe săptămână. 

Avându-se în vedere specificul activităţii, salariaţii pot fi atraşi la executarea 
obligaţiilor de serviciu în afara orelor de program stabilite, precum şi pe timp de 
noapte, în zile de odihnă şi de sărbătoare,  cu respectarea strictă a prevederilor  
actelor normative şi/sau juridice  în domeniul remunerării  orelor suplimentar lucrate. 

(3) Prin acordul dintre salariat şi Serviciul medical se poate stabili, atît la 
momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de 
muncă parţială. La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de 
pînă la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub tutela/curatela sa) ori a salariatului 
care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul 
medical, Serviciul medical este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă 
parţială.   

(4) Retribuirea muncii în cazurile prevăzute de alineatul 3 se efectuează 
proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut. 

(5) Durata muncii zilnice (a schimbului) în ajunul zilei de sărbătoare 
nelucrătoare se reduce cu  o oră pentru toţi salariaţii, cu excepţia celora, cărora li s-a 
stabilit durata redusă a timpului  de muncă sau ziua de muncă parţială. 

Articolul 22. 
(1) Salariaţii  vor fi atraşi la muncă suplimentară doar în condiţiile legii. Orice 

activitate profesională desfăşurată peste orele de program sau în zilele de odihnă şi în 
zilele declarate sărbători nelucrătoare, se face numai în baza dispoziţiilor scrise ale 
Conducătorului, în baza prevederilor art.104 a Codului muncii Republicii Moldova. 

(2) Pentru a exista o evidenţă corectă a orelor suplimentare este obligatorie 
întocmirea zilnică de către persoanele cu funcţii de conducere (şeful nemijlocit) a 
registrului privind  orele lucrate peste programul normal de lucru cu excepţia 
personalului care asigură garda în staţionar, cu informarea angajatului, formele de 



organizare ale acestuia şi acordarea repausului săptămânal. 
(3) Evidenţa timpului de muncă va fi reflectată în tabela de pontaj de către 

persoanele responsabile şi se prezintă în structura financiar-contabilă a unităţii către 
data de 25 a fiecărei luni. 

(4) Persoanele cu funcţii de conducere care dispun ca angajaţii să desfăşoare 
activităţi peste program, fără întocmirea documentelor în scris în acest sens, vor 
răspunde conform prevederilor legale. 

(5) Salariaţii care folosesc în scop de serviciu mijloacele de transport 
personale, în baza unui acord comun scris încheiat între Conducător şi angajat, 
aprobat de MAI, pot beneficia de o compensaţie bănească în modul şi mărimea 
stabilită de lege şi de  Convenţia colectivă de ramură.  

Articolul 23. 
(1) Zilele de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu, sunt prevăzute 

de art.111 al Codului muncii. 
(2) Ziua Hramului bisericii, declaratâ de consiliul local, este zi de sărbătoare 

pentru toţi salariaţi Serviciului medical şi subdiviziunilor sale. Atragerea salariatului 
la munca în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare se admite cu acordul 
scris al angajatului şi/sau al Sindicatului. 

(3) Plata  pentru munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare 
nelucrătoare este retribuită în mărimea unui salariu pe unitate de timp (art. 158 CM). 

(4) Plata  pentru munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare 
nelucrătoare, peste limita normei lunare a timpului de muncă, este retribuită în 
mărimea  dublă  a salariului  pe unitate de timp (art. 158 CM). 

Articolul 24. 
(1) În cursul programului de lucru salariaţii, cu program zilnic de 8 ore, au 

pauză de masă o oră. 
(2)  Salariaţii cu program de 7 ore (sau alte reduceri) au pauză de masă  30 de 

minute. Pauza de masa nu se include în timpul de muncă.  
(3) Conducătorul se obligă să asigure  salariaţilor condiţii pentru luarea mesei în 

timpul serviciului la locul de muncă. 
Articolul 25. 
(1) Repausul săptămânal este, de regulă, două zile, sâmbăta şi duminica; 
(2) Pentru salariaţii care desfăşoară activitatea pe schimburi, şeful nemijlocit 

are obligaţia să asigure în cursul unei luni, cel puţin, un repaus săptămânal sâmbăta şi 
duminica, în zile consecutive. 

Articolul 26. 
(1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege, acordându-se până la 

sfârşitul  anului  sau, dacă nu este posibil, în primul trimestru al următorului an 
calendaristic. În cazul unui refuz justificat din partea Conducătorului, concediul de 
odihnă poate fi amânat,  cu consimţământul  scris al  salariatului şi cu acordul 
Sindicatului, pentru anul de muncă următor. În acest caz în anul următor salariatul va 
beneficia de două concedii, care pot fi cumulate sau divizate în baza cererii scrise.   

(2) Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o 
durată minimă de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare 
şi un concediu de odihnă anual suplimentar plătit conform prevederilor 
Nomenclatorului 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 personalului medico-sanitar (aprobat prin HG nr. 1223 
din 09.11.2004, anexa N9) şi Listei funcţiilor salariaţilor care beneficiază de concediu 
de odihnă anual suplimentar plătit pentru factorii psiho-emoţionali negociată între 
MS, CNAM şi Sindicatul „ Sănătatea „ în baza art. 121(5) al Codului muncii (anexa 
N9).Concediile suplimentare plătite se acordă concomitent cu concediul de odihnă 
anual. 

(3) Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o 
indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului, 
sporurilor şi, după caz, a indemnizaţiei de eliberare din serviciu pentru perioada 
respectivă. 

(4) Indemnizaţia de concediu se plăteşte (la salariu pe card) de către SM cu cel 
puţin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu, respectînd 
prevederile art. 116 alin (5) al Codului Muncii al RM 

Articolul 27. 
 (1) Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri 

scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţământul Conducătorului, un concediu 
neplătit cu o durată de până la 60 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin 
(dispoziţie, decizie, hotărâre) art.120 (1) CM. 

 (2) Unuia din părinţi, care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani 
(sau un copil invalid), părinţilor singuri necăsătoriţi, care au un copil de aceiaşi vîrstă, 
în baza unei cereri scrise li se acordă anual un concediu neplătit cu durata de cel puţin 
14 zile calendaristice. 

 (3) Salariaţii au dreptul, potrivit legislaţiei la concedii suplimentare plătite cu 
durata de pînă la 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale: 

a) căsătoria salariatului (5 zile); 
b) naşterea sau căsătoria unui copil (3zile); 
c) decesul soţului, soţiei sau a unei rude de până la gradul II al angajatului sau 

soţului/soţiei acestuia (pînă la 5 zile); 
(4) Salariaţii care au copii în instituţiile şcolare, în baza cererii depuse: 
-  clasele primare, li se oferă liberă ziua întâi  şi ultima de şcoală, 
-  clasele absolvente (IX;XII;) li se oferă liberă ziua ”ultimului sunet”. 
(5) De asemenea, salariaţii pot beneficia de concedii suplimentare plătite cu 

durata de cel mult 5 zile calendaristice  în situaţia unor calamităţi naturale care au 
afectat domiciliul salariatului. 

Articolul 28. 
(1) Programarea concediului de odihnă se face de către SM, avându-se în 

vedere situaţia statistică pe ultimii 2 ani şi opţiunile fiecărui salariat, cu cel puţin 2 
săptămâni înainte de sfârşitul fiecărui an, pentru anul următor, cu consultarea  
Sindicatului. 

(2) La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de dorinţa 
salariatului, cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a Serviciului medical. 

(3) În situaţia în care ambii soţi lucrează în subdiviziunile Serviciului medical, 
se va urmări asigurarea programării concediului de odihnă în aceeaşi perioadă. 

(4) În cazul în care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia, obligatoriu, 
de concediul de odihnă în perioada în care are programat biletul. 

Articolul 29. 
Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau 



pentru interese urgente care impun prezenţa acestuia la locul de muncă prin ordin 
scris al Conducătorului. În acest caz, Conducătorul are obligaţia de a suporta toate 
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de 
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii 
concediului de odihnă. 

Articolul 30. 
(1) În perioada concediului de odihnă, salariatul are dreptul de a se deplasa 

liber, oriunde în ţară şi străinătate. 
(2) În afara programului de lucru zilnic şi în zilele libere, salariatul are dreptul 

de a se deplasa liber oriunde în ţară şi peste hotare, cu condiţia asigurării posibilităţii 
de a lua legătură cu el la prima necesitate, în dependenţă de condiţiile tehnice ale 
mijloacelor de comunicaţie.  

(3) În cazurile enumerate în alin. (1) şi (2), întreruperea călătoriei salariatului 
sau rechemarea la serviciu poate fi efectuată numai în cazuri excepţionale, care nu 
suferă amânare, cu acceptul angajatului. 

Articolul 31. 
(1) Salariatul beneficiază de concedii de studii pentru frecventarea instituţiei de 

învăţământ superior, potrivit prevederilor legale. 
(2) Salariaţilor trimişi la studii de către angajator sau care s-au înmatriculat din 

proprie iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate 
acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes 
li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare 
cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în modul 
stabilit de Guvern. 

(3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi salariaţii absolvenţi ai colegiilor 
(deţinători ai diplomei de studii medii de specialitate), care îşi continuă studiile în 
instituţii de învăţământ superior, autorizate ori acreditate. 

(4) Nu au dreptul la concediu de studii salariaţii înmatriculaţi la instituţii de 
învăţământ superior, autorizate ori acreditate, de lungă sau scurtă durată, pentru 
repetarea anului de studii. 

(5) Concediul de studii nefolosit nu se poate utiliza în anul universitar următor. 
(6) De prevederile alin. (1) şi (2) beneficiază şi angajatul înscris la studii de 

doctorat art.179 (1). 
(7) Nu se consideră concediu de studii participarea angajaţilor la cursuri de 

instruire continue sau alte forme de pregătire, cu scoatere de la locul de muncă şi cu 
aprobarea SM. 

 
CAPITOLUL V. Formarea  profesională. 

 
Articolul 32. 
(1) Părţile sunt de acord că formarea  profesională constituie o modalitate ce 

contribuie la îmbunătăţirea activităţii specifice. 
(2) Serviciul Medical  întocmeşte planul de perfecţionare conform necesităţilor 

şi actelor normative ale Ministerului Sănătăţii. 
Articolul 33. 
(1) Serviciul medical va  asigura alocarea  în mărime de cel puţin doi la sută 

din fondul de salarizare  a unităţilor pentru organizarea cursurilor de formare 



profesională a angajaţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt sau centrelor de 
pregătire, conform contractului. 

(2) Condiţiile, modalităţile şi durata formării profesionale, drepturile şi 
obligaţiile angajaţilor, precum şi volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop  
la nivel de unitate ( în mărime  de  cel puţin doi la sută din fondul de salarizare  al 
unităţii), se stabilesc în conformitate cu legislaţia.  

(3)  Serviciul medical va elabora planul, după necesitate, de studii continue a 
angajaţilor Serviciului medical al MAI şi va asigura implementarea lui. 

 
CAPITOLUL VI. Dezvoltarea parteneriatului social. 

 
Articolul 34. 
(1) Serviciul medical va consulta Sindicatul în toate cazurile în care iniţiază sau 

avizează proiectele de acte  normative cu privire la: 
a) remunerarea muncii;  
b) asigurării sociale; 
c) ocrotirii sănătăţii;   
d) reorganizarea unităţilor;  
e) aplicarea sistemului de normare a muncii; 
f) programarea concediului de odihnă anual; 
g) repartizarea biletelor de odihnă alocate de MAI; 
h) sancţionarea disciplinară a membrilor de sindicat; 
i) stabilirea unor plăţi de stimulare şi compensare; 
k) acordarea ajutorului material;  
l)  în alte cazuri,  ce ţin de muncă şi dezvoltare social – economică şi cultural - 

sportivă a salariaţilor. 
(2) Serviciul medical va asigura gestionarea întemeiată şi transparentă a 

surselor financiare şi bunurilor materiale ale Serviciului medical al MAI. Va informa, 
cel puţin o dată în semestru, colectivul de muncă despre situaţia social-economică a 
Serviciului medical al MAI la şedinţele de bilanţ. 

(3) Serviciul medical este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze   
formarea profesională a angajaţilor, inclusiv instruirea sindicală, fără scoaterea din 
activitate. 

(4) Serviciul medical va acorda Sindicatului ajutorul necesar la pregătirea 
cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul 
parteneriatului social. 

Articolul 35. 
Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul 

de muncă de bază:  
(1) Persoanele alese în componenţa Sindicatului Serviciului medical al MAI şi 

neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare 
fără acordul preliminar al Sindicatului.  

(2) Conducătorul Sindicatului Serviciului medical al MAI nu poate fi 
sancţionat fără avizul preliminar al organului sindical ierarhic superior. 

(3) Organele sindicale îşi vor comunica acordul sau dezacordul privind 
încetarea contractului individual de muncă a salariatului în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data solicitării acordului de către Conducător. În cazul în care 



răspunsul nu a fost primit de Conducător în acest termen, acordul organului respectiv 
se prezumă. 

(4) Încetarea contractului individual de muncă în cadrul Serviciul Medical a 
persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază se 
admite cu respectarea prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova,  şi doar cu 
acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză. 

 (5) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de 
bază li se acordă pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă pentru aşi realiza drepturile şi aşi 
îndeplini obligaţiile sindicale, păstrînduli-se salariul mediu.  

(6) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, 
în perioada participării la adunările sindicale, învăţămîntul sindical, formarea 
profesională sindicală,  seminarele, congresele, conferinţele  şi plenarele convocate 
de sindicate, participanţii, membrii organelor elective şi alţi membri de sindicat sînt 
eliberaţi de la locul de muncă de bază pe durată acestora, păstrînduli-se salariul 
mediu. 

Articolul 36. 
La solicitarea preşedintelui Sindicatului sau a adjuncţiilor acestuia, membrii 

aleşi în organele de conducere ale Sindicatului au acces prioritar la şeful Serviciului 
medical, pentru probleme privind activitatea sindicală. 

Articolul 37. 
(1) Reprezentantul Sindicatului va participa în mod obligatoriu la şedinţele   

Serviciului Medical în cadrul cărora se vor pune spre discuţie problemele remunerării 
muncii,  condiţiilor de muncă, asigurările sociale, ocrotirea sănătăţii şi alte domenii 
ce ţin de dezvoltarea social-economică şi protecţia drepturilor şi intereselor colective 
şi individuale  de muncă a angajaţilor.  

(2) Reprezentantii Serviciului Medical, la necesitate,vor participa la sedintele 
Biroului Sindicatului 

Articolul 38. 
Obligaţiile Serviciului medical privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea 

Sindicatului:  
(1) Serviciul medical, în limita disponibilului, are obligaţia să acorde gratuit 

Sindicatului încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de 
dereticare şi pază necesare activităţii acestuia. 

(2) Serviciul medical, în limita disponibilului, pune gratuit la dispoziţia 
Sindicatului, mijloace de transport şi mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea 
obligaţiilor obşteşti. 

(3) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, 
serviciile de dereticare şi pază, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor şi a 
celorlalte obiecte, se fac din contul Serviciului medical şi din alte surse prevăzute de 
legislaţie.  

(4) Serviciul medical efectuează fără plată, în modul stabilit colectarea 
cotizaţiilor de membru şi le transferă lunar pe contul de decontare ale organului 
sindical respectiv. 

 
 
 
 



CAPITOLUL VII. Alte chestiuni determinate de părţi. 
 
Articolul 39. 
(1) Sindicatele sînt în drept să primească gratuit informaţie de la Serviciul 

medical în probleme ce ţin de muncă, salariu, şomaj, dezvoltarea social-economică, 
starea mediului înconjurător, privatizare, asistenţă socială, ocrotirea sănătăţii, spaţiul 
locativ. 

(2) Serviciul medical, va comunica, la solicitarea organizaţiei sindicale 
reprezentative sancţiunile disciplinare aplicate membrilor de sindicat. 

Articolul 40. 
Părţile semnatare promovează un climat normal în raporturile de serviciu, 

respectînd prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Contract şi ale Codului de 
Etică şi Deontologie profesională. 

Articolul 41. 
Personalul cu funcţii de conducere sau de coordonare are obligaţia de a 

respecta personalitatea şi demnitatea angajaţilor subordonaţi, în cadrul relaţiilor de 
muncă şi conexe, precum şi din partea angajaţilor faţă de şefii lor ierarhici. 

 
CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale. 

 
Articolul 42. 
(1) Părţile semnatare se obligă să respecte şi să aducă la cunoştinţa angajaţilor 

prevederile  prezentului Contract.  
(2) Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acte adiţionale ca 

urmare a acordului de voinţă a părţilor, în condiţiile legii. 
(3) Orice solicitare de modificare a prezentului Contract va constitui obiectul 

unei negocieri. 
(4) Solicitarea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi. 
(5) Negocierile cu privire la modificare vor începe nu mai tîrziu de 7 zile şi nici 

mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. 
(6) Solicitările de modificare vor fi înaintate biroului  Sindicatului, iar cele ale 

Sindicatului  - la secretariatul  Serviciului Medical. 
(7) Părţile sunt obligate să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare pentru 

desfăşurarea negocierilor colective cel tîrziu peste 2 săptămîni din momentul 
solicitării. 

(8) La solicitarea Sindicatului, ca urmare a înţelegerii prealabile, va fi 
organizată întîlnirea şefului Serviciului Medical cu reprezentanţii  Sindicatului. 

Articolul 43. 
(1) Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de cinci ani. Cu acordul părţilor  

termenul de valabilitate a Contractului poate fi prelungit. 
(2) Suspendarea sau încetarea Contractului poate interveni prin acordul 

părţilor. 
(3) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost 

încheiat, părţile vor conveni asupra prelungirii valabilităţii Contractului sau a 
negocierii clauzelor acestuia. 

(4) Dacă nici una dintre părţi nu solicită prelungirea valabilităţii sau negocierii 
Contractului, acesta se prelungeşte de drept pe o perioadă de doi ani de la data 





Anexa nr.1. 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
 
 
 

Model de contract individual de muncă (aprobat prin Ordinul MAI nr.226 din 
28.06.2006) 

 
 
                                                                                                                                                                                                
                                                 
Contract individual de muncă 
nr.       din__________________________    
 
Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, or. Chişinău, st. Gh. Asachi 25 
“b”________ 
(denumirea autorităţii şi adresa juridică) 
în persoana: şeful Serviciului medical, şef spital al Ministerului Afacerilor Interne a R 
Moldova______________________ 
(funcţia) 
 
(în continuare - Angajatorul) şi cetăţeanul  
________________________________________________________________, 

                                              (numele, prenumele)  
domiciliat/ă în 
__________________________________________________________________________________________, 
titular al buletinului de identitate seria 
_______________________________________________________________________, 
eliberat de  of. ___  la data de _________(în continuare Salariatul), conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 
din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, au încheiat prezentul contract individual de muncă, convenind 
asupra următoarelor clauze. 
Titlul I 
Dispoziţii generale 
 
1.Denumirea funcţiei în care este angajat Salariatul________________________ 
____________________________________,                                                                                                                                                                          
În subdiviziunea: 
________________________________________________________________________________________, 
2.Durata contractului –
____________________________________________________________________________________.                                                                                                            
(nedeterminată, determinată, cu indicarea termenului) 
3. Perioada de probă 
_____________________________________________________________________________________ 
(termenul concret) 
4. Riscurile specifice lucrului îndeplinit  în baza Codului Muncii a RM __ 
_________________________________________    
(munca în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase)  
5. Condiţiile de retribuire a muncii salariatului__treapta de salarizare – , factori nocivi –
______________________ 
                                                                         (salariul funcţiei sau salariul tarifar, suplimentele, sporurile, adaosurile, premiile, 
_____________________________________________________________________________________________
_________ 
ajutorul material, compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, 
_____________________________________________________________________________________________
_________ 
vătămătoare şi/sau periculoase, intensitatea muncii, etc.) 
6. Regimul de muncă şi de odihnă durata zilnică de muncă 
_____________________________________________________ 
                                                                      (durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămînii de muncă, durata zilnică a timpului 
de muncă,  
_____________________________________________________________________________________________
_________ 
timpul de muncă parţial,munca în schimburi, munca de noapte, etc.) 



7. Durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia: 
a) concediul de bază___28 
zile_____________________________________________________________________________ 
(durata) 
b) concediul suplimentar________ 
__________________________________________________________________________ 
(tipul, durata) 
8. Asigurarea socială a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de Legea nr.489-XIV din 8 iulie 
1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi legile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. 
9. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de Legea nr.1585-XIII din 27 
februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 
medicală şi legile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv. 
10. Clauze specifice : 
a) Respectarea clauzei de confidenţialitate în corespundere cu art.53 Codul muncii şi alte acte legislative şi 
normative în 
vigoare_______________________________________________________________________________________
_________ 
(mobilitatea, confidenţialitatea, înlesniri, avantaje etc) 
11. Salariatul are dreptul: 
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul contract individual de muncă în condiţiile 

legislaţiei în vigoare; 

b)la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standartele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de 
contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective; 
c) la informaţie deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la locul 
de muncă; 
d) să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor intelectuale, conştiinciozităţii în 
exercitarea atribuţiilor, în condiţiile legii; 
e) să participe la concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice vacante; 
f) să efectueze activitate ştiinţifică, didactică şi de creaţie; 
g) să beneficieze de  asigurare socială şi medicală obligatorie în condiţiile legii; 
h) să beneficieze de asistenţă medicală în condiţiile legii; 
i) la achitarea la timp şi integrală a salariului în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi 
calitatea lucrului efectuat; 
j) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea Organizaţiei sindicale şi aderarea la aceasta pentru apărarea 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime; 
 
k) la purtarea negocierilor colective şi încheierea Contractului Colectiv de muncă prin reprezentanţii săi, la 
informare privind executarea contractului respectiv; 
l) la apărare prin metode neinterzise de lege a drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime; 
m) la soluţionarea litigiilor individuale şi colective de muncă în modul stabilit de actele normative în vigoare; 
n) să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de Codul muncii, precum şi alte acte normative de ordin intern. 
12. Salariatul este obligat: 
a) să efectueze calitativ şi în termenele stabilite atribuţiile ce îi revin; 
b) să manifeste conştiinciozitate, loialitate, iniţiativă şi creativitate, să respecte normele etice; 
c) să-şi dezvolte permanent competenţa profesională; 
d) să achite primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în condiţiile legii; 
e) să respecte disciplina muncii; 
f) să preavizeze angajatorul despre intenţia de a încheia un contract de muncă prin cumul cu 30 zile calendaristice 
înainte de încheierea acestuia; 
g) să informeze Angajatorul despre orice schimbare a numelui, situaţiei familiare, domiciliului, condamnarea penală 
a sa sau a rudelor sale apropiate în termen de 5 zile de la data apariţiei schimbării respective; 
h) să respecte şi alte obligaţiuni prevăzute de Codul muncii, actele normative de ordin intern, fişa postului. 
13. Angajatorul are dreptul: 
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul contract individual de muncă în condiţiile legii; 
b) să ceară Salariatului îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 
c) să solicite rapoarte cu privire la activitatea efectuată de Salariat; 
d) să stimuleze Salariatul pentru muncă eficientă şi conştiincioasă; 
e) să tragă Salariatul la răspundere disciplinară şi materială în condiţiile legii; 
f) să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de Codul muncii, actele normative de ordin intern. 
14. Angajatorul este obligat: 



a) să asigure Salariatului condiţii corespunzătoare de muncă, care i-ar permite să exercite eficient atribuţiile de 
serviciu; 
b) să asigure Salariatului posibilităţi pentru dezvoltarea lui profesională continuă; 
c) să asigure protecţia şi confidenţialitatea datelor personale ale Salariatului; 
d) să contribuie la acordarea de ajutor Salariatului în vederea satisfacerii necesităţilor sociale şi locative în condiţiile 
legii; 
e) să achite primele de asigurare socială şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în condiţiile legii; 
f) să informeze deplin şi veridic Salariatul despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la 
locul de muncă, tehnica securităţii, măsurile de securitate antiincendiară şi alte reguli de protecţie a muncii; 
g)  să aducă la cunoştinţa salariatului atribuţiile de serviciu la data încheierii prezentului contract; 
h) să respecte obligaţiunile prevăzute de Codul muncii, Regulamentul intern, de alte acte normative. 
Titlul II 
Modificarea contractului individual de muncă 
15. Prezentul contract individual de muncă poate fi modificat şi completat numai printr-un acord suplimentar, 
semnat de părţi, care  se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. 
16. Angajatorul este în drept să modifice prezentul contract în mod unilateral în condiţiile prevăzute de art.68 Codul 
muncii. 
17. Salariatul trebuie să fie preîntîmpinat în scris despre necesitatea modificării contractului conform pct.14 cu cel 
puţin 2 luni înainte. 
18. Transferarea, trimiterea în deplasare în interes de serviciu sau detaşarea Salariatului  are loc în strictă 
conformitate cu  prevederile Codului muncii. 
Titlul III 
Suspendarea contractului individual de muncă 
19. Prezentul contract individual de muncă poate fi suspendat în condiţiile articolelor 75-78 din Codul muncii. 
Titlul IV 
Încetarea contractului individual de muncă 
20. Prezentul contract individual de muncă încetează în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 
Titlul V 
Dispoziţii finale 
21. Părţile se obligă să respecte cu stricteţe prevederile Codului muncii  şi ale altor acte normative, precum şi ale 
prezentului contract individual de muncă. 
22. Părţile poartă răspundere pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract individual de muncă în 
conformitate cu Codul muncii şi alte acte normative. 
23. Litigiile dintre părţi se soluţionează în conformitate cu modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
24. Prezentul contract individual de muncă poate fi prelungit, la dorinţa ambelor părţi, prin încheierea unui acord 
suplimentar cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului contractului. Iniţiativa prelungirii poate aparţine 
oricărei părţi contractante. 
25. Contractul individual de muncă intră în vigoare la momentul semnării de către ambele părţi. 
26. Prezentul contract individual de muncă este întocmit în două exemplare avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre 
care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat. 
 
Angajator:                                                                                    Salariat:    
Adresa: Chişinău, str. Gh. Asachi 25 “b”                                                           Adresa:  
Cod fiscal __1006601000783_________                                                           buletin de identitate  
Şeful Serviciului medical, şef Spital MAI                                               eliberat de 
____________________________ 
                              cod personal 
__________________________ 
    
 
Semnătura________________________                                                            
Semnătura___________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              



Anexa nr. 2. 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
 

  Personalul şi subdiviziunile Serviciului medical 
                                    care beneficiază de supliment la salariile de funcţie (tarifar)  
                                    pentru munca în timp de noapte 

 
1. Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. 
2. Pentru munca de noapte se stabileşte un supliment de plată în cuantum de 50 şi 100 

procente din salariul tarifar (de funcţie) pe unitate de timp stabilit salariatului. 
3. Beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru orele prestate în timp de 

noapte în mărime de 100 procente: 
- personalul medical al secţiilor de anesteziologie, reanimare  şi terapie intensivă,                                
-  personalul de gardă prevăzut în statele de funcţii pentru ajutorul medical urgent.                                                                                              
Notă: Lista concretă a funcţiilor care beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) 
pentru munca de noapte în mărime de 100 procente se stabileşte prin ordinul Conducătorului 
Serviciului medical MAI. (nivel de unitate). 

4. Beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru munca de noapte în 
mărime de 50 procente toţi salariaţii din unităţile medico-sanitare, care conform Programului de 
activitate sunt încadraţi în muncă de noapte, cu excepţia celor specificaţi în pct. 3 al prezentei 
Liste.  

5. Durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salariaţilor pentru care este 
instituită durata redusă a timpului de muncă stabilită în Nomenclatorul Unităţilor, 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. 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
                                                                                                      
                                       
                                                                      Lista                                                                                                                                          
locurilor de muncă pentru care s-au stabilit sporuri de compensare în mărimi fixe, 
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile angajaţilor Serviciului medical al 

MAI şi subdiviziunilor subordonate. 
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                                                                                                                                                                                                          la contractul colectiv de muncă pe                         
                                                                                                                                                                                                          anii 2015-2019 
       
 
 

Lista                                                                                                                                          
locurilor de muncă pentru care s-au stabilit sporuri de compensare în mărimi fixe, pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, 

angajaţilor Serviciului medical al MAI şi subdiviziunilor subordonate. 
 

Serviciul medical 
 

 
Nr. 

 

 
Subdiviziunea 

 
Denumirea 

funcţiei 
 N

um
ăr

ul
 d

e 
pe

rs
oa

ne
 

co
nf

or
m

 
st

at
el

or
  

Codul conform 
HG  N 1487 

din31.12.2004 

 
Numărul 

 de 
puncte 

 
Mărimea 
sporului 

pe unitate 

 Serviciul medical 
(cu statut de direcţie) 

Sef serviciu medical 
 
Şef-adjunct serviciu medical 

1 
 
1 

K.73.051 
 
K.73.051 

0,5-2,0 
 
0,5-2,0 

100 lei  
 
100 lei 

1 Serviciul resurse 
umane 

Şef serviciu 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
2 Inspector superior 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
3 Inginer superior securitatea muncii 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
1 Serviciul audit medical Şef serviciu, medic audit intern 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
2 Medic farmacolog clinician 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
1 Secţia economie şi 

planificare 
Şef secţie, economist 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  

2 Inspector superior, jurist 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
3 Inspector planificare şi achiziţii 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
4 Economist 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
1 Secţia finanţe şi 

evidenţă 
Şef secţie, contabil 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  

2 Contabil principal 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  

1 



3 Contabil superior 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  
4 Contabil 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 
5  Casier 

 
1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 

1 Secţia administrare şi 
logistică 

Lăcătuş-instalator 2.5 E.41.A.017 0,5-2,0 100 lei 

2 Sudor 0,5 F.45.A.019 2,1-4,0 120 lei 
3 Lucrător pentru deservireastaţiei de oxigen 1 

 
H.55A006 2,1-4,0 120 lei 

4 Autoclavar-dezinfector 1 N.85.B.007; 
DA.15.B.001 

6,1-8,0 160 lei 

5 Arhivar 1 K.73.A.047 2,1-4,0 120 lei 
6 Secretar prelucrare texte compiuter 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 
7 Administrator programist reţea 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 
8 Inginer principal exploatare a sistemelor comp. 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 
 TOTAL:  9,0    
1 Farmacie Farmacist-diriginte(la nivel de şef secţie) 1 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 
2  Farmacie, filiala nr. 1Şef filială farmaceutică 1 

 
N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 

3  Farmacie, filiala nr. 1Şef de boxă materială 
 

0.5 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 

4  Farmacie, filiala nr. 2  Şef filială farmaceutică 1 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 
 TOTAL:  3.5    

 
 
 
 
 
 

2 



Policlinica MAI 
 

1 Laboratorul Şef, medic-laborant 1 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
2 Medic-laborant citolog 0.5 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
3 Felcer-laborant  3 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
4 Infirmiera 1 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
 TOTAL:  5.5    
1 Secţia 

consultativă,diagn
ostic funcţional şi 
imagistică  

Medic ftizio-pulmonolog 0.5 N.85.B.024 8,1-10,0 180 lei 
2 Medic dermato-venerolog 1 N.85.B.026 6,1-8,0 160 lei 
3 Medic infecţionist  0.5 N.85.B.025 6,1-8,0 160 lei 
4 Medic radiolog 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
5 Tehnician laborant 2 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
6 Medic statistician 1   K.73.051 0,5-2,0   100 lei  
7 Infirmieră cabinet radiologic 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
 TOTAL:  7.0    
1 Secţia chirurgie Şef secţie, medic-urolog 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
2 Medic chirurg 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
3 Medic traumatolog 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
4 Medic endoscopist 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
5 Medic investigaţii ultrasonore 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
6 Medic neurochirurg 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
7 Medic otorinolaringolog 0.5 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
8 Medic oftalmolog 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
9 Medic obstetrician 1.5 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

10 Asistentă medicală cabinet chirurgie 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
11 Asistentă medicală cabinet traumatologie 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
12 Asistentă medicală cabinet urologie 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
13 Asistentă medicală cabinet oftalmologie 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
14 Asistentă medicală cabinet endoscopie 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
15 Asistentă medicală cabinet proceduri şi colectare a 2 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

3 



 

 
 
 

sângelui 
16 Asistentă medicală cabinet investigaţii ultrasonore 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
17  Asistentă medicală cabinet otorinolaringologie  0.5 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
18 Moaşa cabinetului ginecologic 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
19  Infirmieră cabinet chirurgie 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
20  Infirmieră cabinet de proceduri 2 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
21  Infirmieră cabinet ginecologic 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

 TOTAL:  20.5    
1 Secţia 

stomatologie 
Sef secţie, medic 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 

2 Medic stomatolog, ordinator superior 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
3 Medic stomatolog 4 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
4 Medic parodontolog 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
5 Medic protezist 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
6 Tehnic protezist 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
7 Asistent medical 2 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
8 Infirmieră 2 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
 TOTAL:  13.0    
1 cabinetul 

reabilitare 
medicală şi 
medicină fizică 

Şef cabinet, medic fizioterapeut 
(la nivel de şefsecţie) 
 

1 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 

2 Medic laserolog 0.5 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
3 Asistentmedicalfizioterapie 4 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
4 Infirmieră 2 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
 TOTAL:  7.5    
1 Registratura  Registrator  cabinet radiologic 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
 TOTAL:  1.0    

4 



Spitalul MAI 
 

1 Administraţia Sef adjunct spital 
Medic-epidimiolog 

1 
1 

K.73.051 
N.85.B.007 

0,5-2,0 
6,1-8,0 

100 lei 
160 lei 

 TOTAL:  1    
 Secţia de 

internare 
Asistente medicale 4 K.73.051 0,5-2,0 100 lei  

 TOTAL:  4    
1 Blocul de 

operaţii 
Şef, medic-chirurg 1 N.85.B.014 8,1-10,0 180 lei 

2 Asistentă medicală superioară 1 N.85.B.014 8,1-10,0 180 lei 
4 Asistentă medicală de operaţii 

Asistente  medicale inferioare  
 

3 
3.5 

N.85.B.014 
N.85 B.019 
N.85 B.018 

8,1-10,0 
8,1-10,0 

180 lei 
180 lei 

 TOTAL:  8.5    
1 Secţia chirurgie Şef de secţie, medic-chirurg 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
2 Şef-adjunct secţie, medic neurochirurg, ordinator 

superior 
1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

3 Specialist principal, medic-chirurg, ordinator superior 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
4 Specialist principal, medic-urolog, ordinator superior 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
5 Specialist principal, medic obstretician-ginecolog, 

ordinator superior 
1 
 

N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

6 Asistentă medicală superioară  1 N.85.B.019 8,1-10,0 180lei 
7 Asistent medical de proceduri şi colectare a sîngelui 2 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
8 Asistent  medical  8.5 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
9 Asistent medical pansamente 2 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
10 Asistent  economă 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
11 Asistent medical inferior 12 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
12 Asistent medical inferior  a sălilor de pansamente şi 

proceduri 
2 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

13 Asistent medical inferior (pentru însoţirea bolnavilor) 0.5 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 

5 



 TOTAL:  34.0    
 
 

      

1 Secţia reanimare, 
terapie intensivă  

Şef de secţie, medic 1 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
2 Şef-adjunct,medic anesteziolog-reanimatolog 1 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
3 Specialist principal, medic anesteziolog - 

reanimatolog, ordinator superior 
2 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 

4 Medic anesteziolog-reanimatolog 3,5 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
5 Medic oxigenare hiperbarică 1 N.85.A.013 2,1-4,0 120 lei 
6 Asistentă medicală superioară 1 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
7 Asistent medical - anestezist 12 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
8  

 
Asistentă medicală pe serviciu sînge 0.5 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 

9 Asistentă medicală oxigenare hiperbarică 1 N.85.A.013 2,1-4,0 120 lei 
10 Asistentă economă 1 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 
11 Asistentă medicală inferioară pentru îngrijirea 

bolnavilor 
4.5 N.85.B.022 8,1-10,0 180 lei 

 TOTAL:  28.5    
1 Secţia reabilitare 

medicală şi 
medicină fizică          
 

Medic fizioterapeut, laserolog 1 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
2 Asistent medical  (fizio  şi hidroterapie) 4 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
3  Asistent  economă 1 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 
4 Asistentă medicală inferioară 3 N.85.A.017 4,1-6,0 140 lei 

 TOTAL:  9.0    
1 Secţia consulta-

tivă şi diagnostic 
funcţional 

Şef de secţie, medic 1 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
2 Specialist principal, medic otorinolaringolog 1 N.85.B.019 8,1-10,0 180 lei 
3 Medic endoscopist   0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
4 Medic imagist sonografie 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
5 Medic diagnostic funcţional 1 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
6 Medic diagnostic funcţional in neurologie 1 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
7 Medic investigaţii ultrasonore  a aparatului 

cardiovascular 
0.5 N.85.A.016 2,1-4,0  120 lei 
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8 Medic oftalmolog 0.5 N.85.A.016 2,1-4,0  120 lei 
9 Medic stomatolog 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
10  Medic imagist-radiolog (la nivel de şef cabinet) 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
11 Asistent medical funcţionalist 1 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
12 Asistent medical cu medic endoscopist şi imagist 

sonografic 
1 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 

13 Asistent medical cu medicii specialişti 1 N.85.B.013 8,1-10,0 180 lei 
14  Tehnician radiolog 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
15 Infirmieră 2 N.85.A.016 2,1-4,0 120 lei 
16 Infirmieră pentru cabinetul radiologic 1 N.85.B.018 8,1-10,0 180 lei 
 TOTAL:  15.0    
1 Laboratorul de 

diagnostic 
clinic,imunologie 
şi biologie mole-
culară  

Şef de laborator  1 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
2 Medic-laborant 5 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
3 Felcer-laborant superior 1 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
4 Felcer-laborant 7.5 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 
5 Infirmieră 2 N.85.B.029 6,1-8,0 160 lei 

 TOTAL:  16.5    
1 Farmacia Şef farmacist (la nivel şef  secţie) 1 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 
2 Laborant-farmacist 1 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 
3 Infirmier pentru ambalare şi spălare 1 N.85.A.001 2,1-4,0 120 lei 

 TOTAL:  3    
1 Bucătăria 

(de clasa VI) 
Bucătar 3 H.55.A.001 2,1-4,0 120 lei 

2 Bucătar auxiliar 5 H.55.A.001 2,1-4,0 120 lei 
3 Hamal 0.5 H.55.A.006 2,1-4,0 120 lei 

 TOTAL:  8.5    
 
 

Sectia Neurologie Asistenta superioara 1 K 73.051 0,2-2,0 100 lei 

  
Sectia Terapie 

Asistenta superioara 1 K 73.051 0,2-2,0 100 lei 
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Comisia medicală 
 
1 Comisia  

medicală 
Şef comisie 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 

2 secretară 1 K.73.051 0,5-2,0 100 lei 
 
 

Centru sănătate publică 
 

1 Centru sănătate 
publică 

Şef centru, medic 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
2 Epidimiolog principal 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
3 Medic igienist- sanitar 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
4 Medic bacteriolog 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
5 Ajutorul medicului epidimiolog - felcer 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
7 Felcer laborant 2 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 
8 Infirmieră 1 N.85.B.007 6,1-8,0 160 lei 

 TOTAL:  8.0    
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Preşedinte alcomisiei: 
Şef - adjunct al SM                                                                           V. Moraru      
 
Membrii : 
Şef - adjunct Spital  al SM                                                                O. Nani   
 
Şef secţie administrare şi logistică al SM                                         V. Botnaru   

 
           Şef policlinică  a SM                                                                        M. Tataroi-Scorobogatco   

 
Şef serviciului resurse umane 
 al SM                                                                                                 E. Cascaval 
 
Şeful secţiei economice 

           şi planificare al SM                                                                           A. Morohai 
 

 Inspectoe superior, jurist al secţiei  
 economice şi planificare SM                                                             T.Danuta 
 
Preşedintele Comitetului sindical al  
Uniunii sindicale a SM  al MAI                                                          L. Mazîlu 
 
 Asistenta medicală pricipală a Policlinicii a SM                               T. Mura 
 
Asistenţa medicală principală a Spitaluiui al SM                                E. Josan   
 
Medic igienistsanitar a Centrului de sănătate 
Publică al SM                                                                                       V. Beleavschii   
 

          Inginer superior securitatea muncii                                                      Gh. Malai 
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           Anexa nr. 4 
la Contractul colectiv de muncă  

                                                                                                         pentru anii 2015 -2019  
 

 
NORMELE 

de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucrul 
prevăzut pentru angajaţii Serviciului medical al MAI   

 

Nr. 
d/o Profesia 

Sortimentul de mijloace 
individuale de protecţie şi de lucru 

care se acordă 

Durata 
utilizării, 

(luni) 

1 2 3 4 
 Lucrătorii medicali 

1 Personalul medical Halat din bumbac 12 
Bonetă din bumbac 6 
Ciupici din fibre naturale 12 

2 Personalul medical mediu Halat din bumbac 12 
Bonetă din bumbac 6 
Ciupici din fibre naturale 12 

3 Personalul medical inferior Halat din bumbac 12 
Bonetă din bumbac 6 
Ciupici din fibre naturale 12 
Mănuşi de protecţie  2 

Secţie administrare şi logistică     

1 

Şef secţie,  inspector administrator, şef 
depozit, inginer superior pe 
exploatarea clădirilor, inginer superior 
pe deservirea aparatajului medical, 
inginer superior pe oxigenare 
hiperbarică şi tehnica securităţii 
instalaţiilor de oxigen, inginer superior 
securitatea muncii. 

Costum din stofă 12 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 36 

2 Tehnician-electrician. 

Costum din stofă 12 
Bonetă 36 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 3 
Mănuşi dielectrice pînă la uzare 
Indicator  p\u tensiune joasă pînă la uzare 
Galoşi dielectrice pînă la uzare 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
3 Lăcătuş - instalator 

Costum din stofă 12 
Bonetă 36 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 3 



Pelerină impermeabilă la apă de serviciu 
Şorţ cauciucat de serviciu 
Cizme din cauciuc de serviciu 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
4 
 
  

Sudor 

Costum din stofă 12 
Costum din pânză de cort 12 
Bocani 12 
Mănuşi din pânză de cort 1 
Ochelari sau vizieră pînă la uzare 
Mănuşi dielectrice   pînă la uzare 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
5 Liftier Halat 12 

Ciupici 12 

 
6 

 
 
 
 
Lemnar 

Costum din stofă    12 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 1 
Antifon 

până la uzare Respirator 
Ochelari 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 36 

 
7 Măturător 

Costum din stofă 12 
Bonetă 36 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 1 
Pelerină impermeabilă la apă de serviciu 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
8 

 
 
 
Lucrător pentru deservirea staţiei de 
oxigen 

Costum din stofă    12 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 1 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 36 

 
9 

 
 
 
 
Gardian 

Costum din stofă 12 
Bonetă 36 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Pelerină impermeabilă la apă de serviciu 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
10 Autoclaver - dezinfector Halat 12 

Ciupici 12 



 
11 Arhivar 

Halat  12 
Ciupici 12 
Mănuşi 6 
Respirator de serviciu 

 
12 

 
 
 
 
Infirmieră blocul administrativ 

Halat 12 
Ciupici 12 
Pentru spălarea podelelor şi 
încăperilor sanitare adăugător: 
Mănuşi din cauciuc 2 

 
13 Conducător auto 

Costum din stofă    12 
Mănuşi combinate  2 
Pantofi din piele 24 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 

 
36 

Bucătăria 

 
14 

 
Asistent medical dietician 

Halat alb din bumbac  6 
Bonetă sau băsma 6 
Ciupici 12 

 
15 Bucătar, bucătar auxiliar 

Costum alb din bumbac 6 
Bonetă sau băsma 6 
Ciupici  12 
Şorţ alb  4 
Ştergar din bumbac 4 

 
16 Magazioner 

Halat alb din bumbac  6 
Bonetă sau băsma 6 
Ciupici  12 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 36 

17 Hamal 

Costum din stofă    12 
Halat albastru 12 
Ghete din piele (perioada rece) 24 
Pantofi din piele (perioada caldă) 24 
Mănuşi combinate 1 

Pe timp de iarnă, adăugător: 
Scurtă căptuşită cu vatelină 
Pantaloni căptuşiţi cu vatelină 

36 

 
 
 
Notă: În caz de eliberare din funcţie sau schimbare a locului de muncă până la expirarea termenului de 

utilizare a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, lucrătorul restituie costul acestui 
echipament, conform legislaţii în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 5 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru  anii  2015 -2019 

 
NORMELE 

de acordare gratuită a materialelor igienico-sanitare prevăzute pentru  
angajaţii Serviciului medical al MAI 

 

Nr. 
d/o Funcţia Denumirea lucrărilor 

Materialele 
igienico-
sanitare 

Cantitate
a 

1 2 3 4 5 
1 Electrosudor.    Sudarea cu arc electric săpun 200 

gr/om/lună 
2 Lăcătuş instalator tehnică sanitară. Exploatarea, reparaţia şi 

deservirea reţelelor de 
apeduct şi canalizare  

săpun 200 
gr/om/lună 

3 Şofer  Exploatarea mijloacelor de 
transport săpun 100 

gr/om/lună 
4 Lemnar,liftier, măturător,   lucrător pentru 

staţiei de oxigen, gardian, arhivar, hamal, 
magazioner 
 

 

săpun 100 
gr/om/lună 

Suplimentar gratuit va fi distribuit lunar, fiecărui salariat: 

1. Detergent pentru salariaţii înzestraţi cu costum de protecţie detergent 200 
gr/om/lună 

2. Detergent pentru salariaţii înzestraţi cu halate de protecţie detergent 150 
gr/om/lună 

3. Săpun lichid vizând numărul de salariaţi în schimb în WC cu dozatoare 
(pentru funcţiile care nu sunt enumerate în p.1-4) săpun lichid 100 

gr/om/lună 
 

Notă: Personalul, care beneficiază de materialele igienico-sanitare, are obligaţia să le folosească 
exclusiv la locul de muncă. Compensarea în bani a materialelor igienico-sanitare este interzisă. 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr.6 
la Contractul colectiv de 
muncă pentru anii 2015  - 2019 

  

Lista   
  angajaţilor instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical al 
MAI care activează în condiţii nocive, asiguraţi cu alimentaţie de protecţie 

 

 
Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Numărul 

de 
persoane 

 
Cantitatea 
 de lapte 
(500 ml  
pe zi)   

 

  
Cantitatea  
     de suc 

(250 ml  
pe zi) 

1 2 3 4 5  
SERVICIUL MEDICAL al MAI  

Secţia administrare şi logistică: 
1 Lăcătuş - instalator 2 500 ml  
2 Sudor 1 500 ml  
3 Autoclaver - dezinfector 1 500 ml  

Farmacia  (cu statut de secţie ) 
Fliala nr. 1    

1 Şef de boxă materială 1 500 ml  
POLICLINICA MAI 

Laboratorul: 
Personal medical:    

1 Şef, medic-laborant 1 500 ml  
Personal medical mediu:    

1 Felcer-laborant 3 500 ml  
Personal medical inferior:    

1 Infirmieră 1 500 ml  
Secţia consultativă, diagnostic funcţional şi imagistică 

Personal medical:    
1 Medic radiolog 1 500 ml 250 ml 

Personal medical mediu:    
1 Tehnician-laborant 2 500 ml 250 ml 

Personal medical inferior:    
1 Infirmieră cabinet radiologic 1 500 ml 250 ml 

Secţia chirurgie 
Personal medical:    

1  Medic - investigaţii ultrasonore 1 500 ml  
Personal medical mediu:    

1 Asistentă medicală cabinet investigaţii ultrasonore 1 500 ml  
Cabinet reabilitate medicală şi medicină fizică 

Personal medical:    
1 Şef cabinet, medic fizioterapeut 1 500 ml  

Personal medical mediu:    
1 Asistentă medicală 3 500 ml  

Registratura:    



1 Registrator  cabinet radiologie 1 500 ml 250 ml 
SPITALUL MAI 

Secţia reabilitare medicală şi medicină fizică  
Personal medical:    

1 Medic - fizioterapeut, lazerolog 1 500 ml  
Personal medical mediu:    

1 Asistentă medicală fiziokinetoterapie 4 500 ml  
Secţia consultativă şi de diagnostic funcţional 

Personal medical:    
1 
 

Medic sonografie şi imagist sonografie 1 500 ml  

2 Medic investigaţie ultrasonore a aparatului 
cardiovasculare 

1 500 ml  

3 Medic diagnostic funcţional (dopler) 1 500 ml  
4 Medic diagnostic funcţional în neurologie (Eco ES) 1 500 ml  
5 Medic imagist-radiolog 1 500 ml 250 ml 

Personal medical mediu:    
1 Asistentă  medicală  cu medicul imagist sonografic 1 500 ml  
2 Tehnician radiolog 1 500 ml 250 ml 

Personal medical inferior:    
1 Infirmieră pentru cabinetul radiologic 1 500 ml 250 ml 

Farmacia spitalului 
Personal medical:    
1 Şef-farmacie 1 500 ml  
Personal medical inferior:    
1 Laborant-farmacist 1 500 ml  
Personal medical inferior:    
1 Infirmier pentru ambalare şi spălare 1 500 ml  

Laboratorul de diagnostic clinic, imunologie şi biologie moleculară 
Personal medical:    

1 Şef de laborator, medic  1 500 ml  
2 Medic-laborant 3 500 ml  

Personal medical mediu:    
1 Felcer-laborant superior 1 500 ml  
2 Felcer-laborant 5 500 ml  

Personal medical inferior:    
1 Infirmieră 2 500 ml  

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
                           Laboratorul bacteriologic 

Personal medical:    
1 Medic bacteriolog 1 500 ml  
Personal medical mediu:    
1 Felcer laborant 2 500 ml  
Personal medical inferior:    
1 Infirmieră 1 500 ml  

  
  
  

 
                                                                                                   



Anexa nr. 7 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
 
 
 

      REGULAMENTUL 
 privind  salarizarea, premierea şi acordarea ajutorului material angajaţilor 
Serviciului medical al MAI şi a subdiviziunilor subordonate acestuia 

                         
                          I.  Dispoziţii generale 

1.1  Regulamentul ,, Privind salarizarea, premierea şi acordarea ajutorului 
material angajaţilor Serviciului medical al  MAI’’ (denumit în continuarea 
Regulament) este elaborat în baza Codului Muncii, Legii nr. 355- XVI din 23 
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,  Hotărîrii 
Guvernului RM  nr. 381 din 13.04.2006,, Cu privire la condiţiile de salarizare a 
personalului din unităţile bugetare,, ,Hotărîrii Guvernului RM  nr. 710 din 
26.09.2012,  privind salarizarea personalului care efectuiază deservirea tehnică şi 
asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, Hotărîrii Guvernului RM  nr. 1000 din 28 
august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele 
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice”, Ordinul MAI  nr 421 din 
28.11.2008, cu privire la salarizarea angajaţilor civili din cadrul MAI cu 
modificările şi completările ulterioare. 

1.2  Prezentul Regulament stabileşte modul, mărimea şi condiţiile de 
retribuire a muncii salariaţilor angajaţi în cadrul Serviciului Medical şi structurilor 
subordonate acestuia, precum şi condiţiile de premiere şi acordare de ajutor 
material, în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea 
muncii, precum şi cu nivelul de pregătire profesională.  

 
II. Fondul de salarizare 

2.1  Fondul de salarizare a Serviciului Medical se constituie din următoarele 
surse de venituri: 

• din  componenta de bază ; 
• din prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală (asistenţa spitalicească, asistenţa specializată de ambulator, 
asistenţa medicală primară); 

• din prestarea serviciilor medicale contra plată; 
• alte surse de venituri permise de legislaţia în vigoare. 
2.2  Cota maximă a cheltuielilor prevăzute în devizul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul financiar  din prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală (asistenţa spitalicească, asistenţa specializată de 



ambulator, asistenţa medicală primară); se stabileşte anual prin negocieri dintre 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină separat pentru: asistenţa medicală 
spitalicească, asistenţa medicală primară şi de ambulator cu aprobarea ulterioara de 
catre MAI . 

 
III. Principiile, modul şi condiţiile de salarizare 

 
3.1  Drept bază de stabilire a salariilor de funcţie lunare pentru personalul  

Serviciului Medical şi a  subdiviziunilor  subordonate (cu excepţia personalului 
care efectuiază deservirea  tehnică) servesc categoriile de salarizare ale Reţelei 
Tarifare Unice, conform anexei nr.1 la Hotărîrii Guvernului RM  nr. 381 din 
13.04.2006,, Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 
bugetare’’ 

3.2  Categoria  de salarizare concretă a Reţelei tarifare unice se stabileşte 
prin ordinul conducătorului cu drept de angajare. 

3.3 Medicilor (farmaciştilor) care conduc secţii, cabinete, laboratoare şi 
farmacii indemnizaţiile de conducere li se stabilesc cu majorare în mărime de 30% 
din salariu de funcţie în specialitate. 

3.4 Personalului medical cu studii medii de specialitate care deţin funcţii de 
conducere se stabilesc cu majorare în mărime de 20% din salariu de funcţie în 
specialitate. 

3.5 Salariile de funcţie a şoferilor de autoturisme li se plăteşte un spor lunar 
la salariu pentru clasa de calificare,conform HG Nr.1062 din 15.09.2005, în 
următoarele mărimi: 

•  Şoferilor de clasa I – 25% de la salariu tarifar (de funcţie) 
•  Şoferilor de clasa II – 10 % de la salariu tarifar (de funcţie) 
 
3.6 Salariile de funcţie pentru personalul care efectuiază deservirea  tehnică, 

se stabileşte în baza Hotărîrii Guvernului RM  nr. 710 din 26.09.2012,  privind 
salarizarea personalului care efectuiază deservirea tehnică şi asigură funcţionarea 
instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale. 

3.7 Salariul de funcţie pentru adjunctul conducătorului Serviciului Medical 
se stabileşte cu o reducere de 2 % - 10%  faţă de salariu de funcţie prevăzut  pentru 
conducătorul Serviciului Medical al MAI. 

3.8 Personalul Serviciului Medical MAI  şi a subdiviziunilor subordonate 
poate beneficia de următoarele sporuri  şi suplimente la salariu de bază: 

• pentru categoria (gradul) de calificare; 
• pentru vechimea în muncă; 



• pentru orele prestate în timp de noapte şi de sărbători; 
• pentru grad ştiinţific; 
• pentru titlu onorific; 
• pentru condiţiile nefavorabile în muncă (grele şi deosebit de 

grele,vătămătoare şi deosebit de vătămătoare); 
• pentru înalta eficacitate în muncă, intensitatea muncii precum şi pentru 

executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă. 

Aceste sporuri şi suplimente au caracter obligatoriu pentru diferenţierea 
plăţii muncii în dependenţă de volum şi calitate. 

a) Spor pentru categoria (gradul) de calificare se acordă lunar medicilor, 
inclusiv medicilor cu funcţie de conducere, în mărime de 50% pentru categoria 
superioară, 40% pentru categoria I şi 30% pentru categoria II din salariu de funcţie 
a salariatului. Sporurile se plătesc lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau 
specialităţile pentru care au fost conferite categoriile (gradele) în cauză. 

b) Spor lunar pentru vechimea în muncă, calculat în procente faţă de 
salariu de funcţie, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere, în următoarele 
mărimi: 

Vechimea în 
muncă 

Mărimea sporului în % faţă de salariul de 
funcţie, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de 

conducere 
între 2 şi 5 ani 10 
între 5 şi 10 ani 15 
între 10 şi 15 ani 20 
între 15 şi 20 ani 25 
peste 20 ani 30 

 
Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de 

1 a lunii următoare celeia în care s-a întregit vechimea în muncă prevăzută la 
tranşa respectivă. Modul de calculare a perioadei de muncă pentru acordarea 
sporului de vechime în muncă se stabileşte în Regulamentul aprobat prin H G;  

c) Supliment de plată pentru orele prestate în timp de noapte: 
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară 

activitatea în timpul nopţii, între orele 22.00 şi 6,00 (medici, asistente medicale, 
infirmiere) se stabileşte un ados în mărime de cel puţin 0,5 din salariul de bază pe 
unitate de timp stabilit salariatului (art. 159 CM). De supliment în mărime de 50% 
beneficiază personalul secţiilor spitalului MAI: 

 Internare  
 Chirurgie 
 Terapie  



 Neurologie 
 personalul tehnico-gospodăresc al secţiei logistică. 
• De supliment în mărime de 100 % beneficiază personalul secţiei 

reanimare, terapie intensivă şi anesteziologie. 

Pentru mobilizarea la domiciliu, în vederea efectuării serviciilor de seară sau 
pe timp de noapte, în zilele de odihnă sau de sărbători, medicilor, personalului 
medical cu studii medii din Serviciul Medical şi a subdiviziunilor subordonate, 
indiferent de timpul  şi locul asistenţei, li se acordă o retribuţie diferenţiată, în 
funcţie de specialitate, în mărime de 50 la sută din salariul de funcţie, calculat pe 
oră, pentru fiecare oră prestată la domiciliu, fără să li se acorde careva sporuri 
pentru serviciile din zilele de sărbători şi pe timp de noapte. 

În cazul în care lucrătorul medical este chemat în instituţie pentru a acorda 
asistenţă medicală, timpul efectiv folosit pentru deplasare la destinaţie şi acordarea 
asistenţei medicale se plăteşte, pentru orele lucrate de supliment de plată la salariu 
în mărime de 50% primele 2 ore, 100% din salariu de funcţie pentru fiecare oră 
lucrată noaptea, respectiv: 

 luîndu-se în calcul salariul de funcţie al lucrătorului medical. Aceste servicii 
se prestează în plus la normele lunare stabilite.    

d) Spor pentru grad ştiinţific se stabileşte persoanelor cu grad ştiinţific de 
doctor habilitat sau doctor în ştiinţă, în mărimile prevăzute de actele normative în 
vigoare. 

e) Spor pentru titlu onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri  
onorifice în mărimile prevăzute de actele normative în vigoare. 

f) Spor pentru condiţii nefavorabile în muncă (grele şi deosebit de grele, 
vătămătoare şi deosebit de vătămătoare) se stabileşte pentru salariaţii care 
lucrează în condiţii nefavorabile. 

       Consiliul administrativ de comun acord cu Comitetul Sindical va aproba 
lista concretă a locurilor de muncă şi a lucrărilor concrete pentru care salariaţilor li 
se va stabili sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nocive şi 
nefavorabile, cu stabilirea mărimii concrete a acestor sporuri în conformitate cu 
Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19 februarie 2004 anexa nr. 3 şi conform Listei 
respective aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul 
Economiei şi Comerţului (în redacţia Hotărîrilor Guvernului Nr. 980 din 2 
septembrie 2004; Nr. 40 din 11 ianuarie 2006), conform ordinului intern. 

        Personalul medical (indiferent de funcţia pe care o ocupă) din Centru 
Sănătate Publică, pentru munca prestată în condiţii de risc major în sănătate i se 
stabileşte un spor la salariu în mărime de 15% din salariu tarifar pentru fiecare an 
de muncă. Cuantumul maxim al sporului la salariu nu va depăşi 100% din salariu 
tarifar(de funcţie). 



Lista  concretă a functiilor pentru care se acordă spor pentru condiţii 
nefavorabile în muncă (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de 
vătămătoare) se aprobă prin ordinul conducătorului. 

g) Spor pentru înalta eficienţă în muncă, intensitatea muncii, precum şi 
pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, pe termenul 
executării lor, se stabilesc de către Seful Serviciului medical, şef spital în cadrul 
şedinţei comune a Consiliului administrativ, din contul şi în limitele fondului de 
salarizare, conducătorilor de secţii, subdiviziuni, personalului de specialitate şi 
funcţionarilor administrativi, cuantumul nedepăşind 100% din salariu tarifar; 

3.9 Pentru salariaţii  care, în afara orelor de program îndeplinesc o muncă 
suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiunile de funcţie ale unui 
salariat temporar absent, fără a fi scutiţi de munca lor de bază, li se plăteşte un spor 
pentru cumulare de profesii sau pentru îndeplinirea obligaţiunilor de muncă ale 
salariatului temporar absent, în mărime nu mai mică decît 50% şi nu mai mare de 
100% din salariu tarifar stabilit pentru profesia cumulată.  

3.10 În cazurile lărgirii zonelor de activitate sau sporirea volumului de 
lucrări executate, Şeful Serviciului medical, şef spital va stabili angajaţilor sporuri 
la salariu de bază din contul şi în limita fondului de salarizare, reeşind din cota 
depăşirii normei de deservire sau din volumul real de lucrări executate. 

   Mărimea sporului pentru lărgirea  zonelor de activitate sau sporirea 
volumului de lucrări executate va fi stabilită de către Consiliul administrativ în 
expresie procentuală dar care nu va fi mai mică de 50% şi mai mare de 100% din 
salariu de funcţie conform legislatiei in vigoare.    

 
IV. Particularităţile şi condiţiile de salarizare a conducătorului 

instituţiei  şi subdiviziunilor subordonate. 

4.1 Salariu de funcţie, modul şi condiţiile de salarizare a Şefului Serviciului 
Medical, şef spital  şi a şefilor de subdiviziuni subordonate (spital, policlinică, 
centru curativ – profilactic  Nord, centrul curativ – profilactic Sud ) se stabilesc de 
către Ministerul Afacerilor Interne, (fondator) şi se fixează în contractul individual 
de muncă încheiat între părţi. Salariu de funcţie a Şefului Serviciului Medical, şef 
spital se stabileşte în baza HG nr 710 din 26.09.2012 privind salarizarea 
personalului care efectuiază deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor 
judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale în baza categoriei şi a gradului funcţiei aprobate de catre Ministrul 
Afacerilor Interne în statele de organizare. 

4.2 Şefului Serviciului Medical, şef spital şi a conducătorilor subdiviziunilor 
subordonate, cu permisiunea Ministrului Afacerilor Interne: 



• li se permite să lucreze în specialitate în cadrul instituţiei, în limita 
timpului de muncă prevăzut în funcţia de bază, cu achitarea pînă la 25% din 
salariul medicului cu categoria respectivă de salarizare şi categoria de calificare; 

• li se stabilesc sporuri pentru complexitatea şi intensitatea muncii pînă la 
100% din salariu de funcţie, ţinîndu-se cont de îndeplinirea indicilor medico-
economici şi calităţile profesionale. 

4.3 Şefului Serviciului Medical, şef spital se achită premii şi ajutor material 
la decizia Ministrului Afacerilor Interne. 

 
V. Principiile, modul şi condiţiile de premiere şi acordarea  
ajutorului material angajaţilor Serviciului medical şi a 
subdiviziunilor subordonate. 

5.1 Pentru cointeresarea materială a angajaţilor  la sporirea eficienţei şi 
calităţii muncii, gradului de pregătire profesională, aprecierea în muncă a 
metodelor avansate de tratament, intensitatea muncii, precum şi executarea unor 
lucrări de importanţă deosebită sau urgenţă pe timpul efectuării lor Şefului 
Serviciului Medical, şef spital şi a  conducătorilor subdiviziunilor subordonate   li 
se acordă dreptul să premieze angajaţii, în limitele fondului de salarizare. 

În scopul premierii lunare curente a angajaţilor civili (cu excepţia 
personalului care efectuiază deservirea tehnică) se planifică anual mijloacele 
fondului de salarizare pentru două luni, (coef.16,67), calculat în raport cu salariile 
de funcţie, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu 
legislaţia. 

În scopul stimulării personalului care efectuiază deservirea tehnică 
conducătorului Serviciului Medical i se acordă dreptul să premieze lunar 
personalul respectiv şi să le acorde ajutor material. 

În scopul premierii  personalului care efectuiază deservirea tehnică se 
utilizează mijloacele fondului de salarizare în cuantum de 20% din fondul anual de 
salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în statele de 
organizare, iar pentru acordarea ajutorului material se utilizează un fond mediu 
lunar de salarizare pe an. 

Mărimea concretă a premiului lunar se stabileşte angajaţilor, în limitele 
mijloacelor alocate în acest scop, diferenţiat, în funcţie de aportul personal, fără 
limitarea sumei premiului plătit unui salariat. 

5.2 Ajutorul material se acordă salariaţilor în baza cererii scrise, în orice 
timp al anului, ori adăugat la indemnizaţia de concediu, în mărime de un salariu 
mediu lunar, calculat în baza HG nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea 
Modului de calculare a salariului mediu, folosind în aceste scopuri fondul de 
remunerare a muncii pentru cel putin  o lună, ţinîndu-se cont de majorările, 
sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5.3 Angajaţii Serviciului Medical şi a subdiviziunilor subordonate pot 
beneficia, din contul şi în limitele fondului de salarizare alocat pe anul respectiv de 



premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare 
nelucrătoare, al căror cuantum   în fiecare caz nu va depăşi salariul de funcţie lunar 
al salariatului premiat.  

5.4 Pentru activitatea desfăşurată, după fiecare an de activitate, angajaţii 
Serviciului Medical şi a subdiviziunilor subordonate, beneficiază de un premiu 
anual in marimea unui salariu lunar de funcţie, conform HG 180 din 11.03.2013,, 
Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare’’.  

5.5 Pentru premierea şi acordarea ajutorului material salariaţilor se 
utilizează: 

• mijloacele fondului de salariu, planificate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

• economia fondului de remunerare; 
• alte resurse provenite în urma activităţii instituţiei care nu contravin 

legislaţiei Republicii Moldova si aprobate in devizul de cheltuieli. 
5.6 Mărimea Fondului de Premiere se stabileşte anual şi se aprobă de 

administraţia instituţiei de comun acord cu comitetul sindical şi Fondator. 
5.7 Alocarea premiilor se efectuiază în baza hotărîrii comune a Comisiei de 

evaluare  permanenta a muncii si tarifare. 
 

Premierea salariaţilor 
Mărimea concretă a premiilor se stabileşte prin hotărîrea comună a 

Consiliului administrativ şi comitetul sindical, ţinîndu-se cont de aportul personal 
în muncă a fiecărui salariat care va fi premiat, dar nu va depăşi 100% din salariul 
de funcţie.  

Premierea se efectuiază diferentiat, conform totalurilor de activitate a 
instituţiei, ţinîndu-se cont de următoarele: 

• absenţa reclamaţiilor întemeiate asupra activităţii profesionale; 
• întroducerea în practica activităţii a metodelor avansate în lucru; 
• iniţiativa la perfecţionarea activităţii secţiei, serviciului sau instituţiei; 
• alte principii ce ţin de îndeplinirea sarcinilor ce se pun în faţa salariatului. 

Salariaţii pot fi lipsiţi de premii, parţial sau total, în cazul în care în cursul 
anului au desfăşurat o activitate  profesională insuficientă sau necorespunzătoare, 
care au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. 

 
VI. Principiile, modul si conditiile de remunerare a salariatilor Servicilui 
medical si a subdiviziunilor subordonate din contul mijloacelor speciale 

 
6.1 Mijloacele speciale ale Serviciului Medical si subdiviziunilor 

subordonate  se clasifică conform următoarelor categorii:  
 
Categoria 001 “Servicii cu plată” -  mijloacele băneşti obţinute de 

Serviciul medical si a subdiviziunilor subordinate (spital, policlinică, comisie 
medicală centrală)  în condiţii legale de la prestarea serviciilor contra plată.  



Categoria 002 “Plata pentru chiria /arenda bunurilor proprietate 
publică”;  

 
Categoria 003 “Granturi”- mijloacele bănesti cu titlu gratuit, intrate în 

conturile institutiei sub formă de granturi, sponsorizări /filantropie şi donaţii.  
 
Categoria 004 “Mijloace provenite din prestarea serviciilor în cadrul 

asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” - mijloacele băneşti obtinute 
pentru serviciile medicale prestate prin intermediul sistemului de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală.  

 
6.2 Mijloacele speciale sunt utilizate în formă de spor, adaos, supliment la 

salariu de functie si premiere. De acest supliment beneficiază toti angajatii 
indiferent de aportul direct sau indirect la prestarea serviciilor nominalizate. 

 
  6.3  Precăutarea remunerării muncii personalului care prestează servicii 

medicale contra plată si servicii medicale prin intermediul sistemului de asigurare 
obligatorie de asistentă medicală se efectuiază de către Consiliul administrativ în 
comun cu reprezentantul comitetului sindical. 

6.4 Consiliul  nominalizat lunar analizează dările de seamă a volumului 
serviciilor medicale contra plată si îndeplinirea programului medico-economic pe 
fiecare subdiviziune, sectie, serviciu si persoană în parte, alcătuind un proces 
verbal centralizat lunar cu stabilirea procentuală a suplimentelor calculate 
supraplan în luna respectivă pentru fiecare medic individual. 

6.5 Consiliul stabileste mărimea suplimentelor la salariu din mijloacele 
speciale atît a personalului sectiilor si serviciilor care contribuie nemijlocit la 
prestarea serviilor medicale (medici, asistente medicale, personal medical inferior) 
cît  si a personalului administrativ-gospodăresc. 

6.6 Personalul care contribuie la prestarea serviciilor medicale contra plată 
este stimulat în dependentă de aportul individual al fiecăruia, în baza raportului 
lunar de îndeplinire a planului medico- economic si a demersului sefului sectiei, 
serviciului elaborat la sedintele colectivului subdiviziunii, sectiei, serviciului si 
prezentat Consiliului administrativ.  

6.7 Pentru îndeplinirea indicatorilor de performantă a muncii  personalului 
medical  ce prestează asistentă medicală primară în cadrul sistemului asigurărilor 
obligatorii de asistentă medicală, se stabileste plata cu caracter stimulator sub 
formă de bonificaţie. 

6.8 Pentru şeful Serviciului medical, mărimea concretă a plăţii cu caracter 
stimulator se efectuiază la propunerea Viceministrului (curator) prin decizia 
Ministrului. 

Pentru adjuncţii titulari, mărimea concretă a plăţii cu caracter stimulator se 
efectuiază la propunerea şefului serviciului medical. 

6.9 În cazul cînd nu sunt îndepliniţi integral indicatorii de performanţă, plata 
cu caracter stimulator se va efectua doar pentru indicatorii de performanţă 
profesională a muncii real îndepliniţi. 



6.10 Consiliul administrativ este în drept să decidă micşorarea cotei 
suplimentelor la salariu în cazul cînd: 

 neîndeplinirea planului medico-economic la mijloacele speciale pe 
categorii; 

 sunt constatate supracheltuieli a fondului de salarizare planificat din 
contul mijloacelor speciale. 

Regulamentul actual poate fi revăzut şi modificat în dependenţă de 
schimbarea condiţiilor de finanţare a Serviciului Medical şi a subdiviziunile 
subordonate. 
                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          



Anexa nr. 8 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
 

NNOOMMEENNCCLLAATTOORRUULL 
profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare în Serviciul medical al MAI  şi 
subdiviziunilor sale, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit 
şi durata redusă a  zilei de muncă a personalului medico-sanitar 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 

MMeeddiicc,,  ppeerrssoonnaall  mmeeddiiccaall  mmeeddiiuu  şşii  iinnffeerriioorr  ddiinn  
uunniittăăţţiillee  mmeeddiiccoo--ssaanniittaarree..  
  
MMeeddiicciiii  ggeenneerraalliişşttii  ((ddee  ffaammiilliiee)),,  aassiisstteenntteellee  
mmeeddiicciilloorr  ggeenneerraalliişşttii  ((ddee  ffaammiilliiee))..  
  
MMeeddiicc  ffttiizzeeooppnneeuummoolloogg  
  
 Medic, personal medical mediu şi inferior, ce 
activează sau se află în sfera de acţiune a 
aparatelor generatoare de câmp electric cu 
frecvenţa de 40,68 MHz sau 27,12 MHz cu 
puterea de peste 200 W şi unde ultrascurte 
 
MMeeddiicc  ssttoommaattoolloogg  tteerraappeeuutt,,  mmeeddiicc  ssttoommaattoolloogg  
cchhiirruurrgg,,  ppeerrssoonnaall  mmeeddiiccaall  mmeeddiiuu  şşii  iinnffeerriioorr  
  
TTeecchhnniicciiaann  ddeennttaarr,,  aassiisstteennttăă  mmeeddiiccaallăă  
ssttoommaattoollooggiiccăă,,  tteecchhnniicciiaann  ddeennttaarr--ttuurrnnăăttoorr,,  
iinnffiirrmmiieerrăă  ssttoommaattoollooggiiccăă..  
  
MMeeddiicc,,  ppeerrssoonnaall  mmeeddiiuu,,  ccaarree  aaccttiivveeaazzăă  îînn  
bbaarrooccaammeerree..  
  
Medic anesteziolog-reanimatolog, personal 
medical  mediu (cu excepţia medicului-laborant, 
laborant) din subdiviziunile şi saloanele de 
anesteziologie, reanimare şi terapie intensive 
 
Personal medical inferior din secţia de 
anesteziologie, reanimare şi terapie intensive. 
 
Salariaţii, ocupaţi nemijlocit cu radiodiagnosticul, 
radiofotografia. Infirmierile cabinetelor şi 
instalaţiilor radiologice şi radiofotografice, 
ocupate nemijlocit cu asistarea medicului 
radiolog în acordarea asistenţei de 
radiodiagnostic, de radiofotografie. 

7 
 
 
11 
 
 
11 
 
11 
 
 
 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
 
11 
 
 
11 
 
 
 
 
11 
 
 
11 

7 
 
 
7 
 
 
7 
 
6,5 
 
 
 
 
 
6,5 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
6,5 
 
 
 
 
7 
 
 
6 



Anexa nr. 9 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
 
 

  
Lista 

funcţiilor salariaţilor  SM şi subdiviziunilor sale care beneficiază de concediu de 
odihnă anual suplimentar plătit pentru factorii psihoemoţionali . 

  
 
 

Nr. 
d/o 

 

 
 

Denumirea unităţilor, subdiviziunilor, profesiilor şi 
funcţiilor 

Durata 
concediului 

suplimentar în 
zile 

calendaristice 

1 2 3 
1. Conducătorul şi adjuncţii lui, contabil-şef, şeful secţiei  

economie şi planificare 
10 

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

8 

 Specialist principal, superior, specialist, contabil, 
economist, jurist, , psiholog,  

7 

 Ingineri-şefi, ingineri, tehnicieni de toate specialităţile 7 
 
 
 
 
 

Alt personal: secretar, secretar-maşinist, secretar-
stenograf, salariaţi care activează la maşini electronice 
de calcul şi computer, la maşini de copiat şi 
multiplicare, statistician, intendant, arhivarius, 
inspector de toate profilurile, magazioner, şofer al 
autoturismelor, grefier, şef gospodărie, bucătar, 
bucătar-şef, mecanic, mecanic-şef, casier, sudor. 

7 

4. Lăcătuş ocupat cu reparaţia auto, lăcătuş-instalator, 
ocupat cu reparaţia şi deservirea sistemului de gaz, 
ventilare şi încălzire, îngrijitor al încăperilor de 
serviciu, teritoriului şi veceului, amenajator al 
teritoriului, montor electric ocupat cu deservirea şi 
reparaţia instalaţiilor electrice, conducător auto. 
 

4 

 
Notă: Extras din CONVENŢIA  COLECTIVĂ (nivel de ramură) pe anii 2015-2017 încheiată 
între MS al RM, CNAM şi Sindicatul “Sănătatea “ din Republica Moldova.                                                               

 
 
 
                                                                                                     

 
 
 
 

 



Anexa nr. 10 
la Contractul colectiv de muncă 
pentru anii 2015 -2019 

 
Noţiuni generale 

 
    În sensul prezentului Contract colectiv de muncă (nivel de unitate ) se definesc următoarele 
noţiuni: 
 
    Unitate – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de 
tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonarea departamentală sau 
apartenenţa ramurală;  
    Angajator – persoană juridică (unitate) sau persoană fizică care angajează salariaţi în bază de 
contract individual de muncă încheiat conform prevederilor prezentului cod;  
    Salariat – persoană fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări 
sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă;  
   Reprezentanţi ai salariaţilor – organ sindical ce activează, de regulă, în cadrul unităţii în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele sindicatelor, iar în lipsa acestuia – alţi 
reprezentanţi aleşi de salariaţii unităţii în modul stabilit de prezentul cod (art.21). 
 
Munca forţată (obligatorie) este interzisă. Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice 
muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără consimţământul acesteia. 
 
Parteneriatul social reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariaţi (reprezentanţii 
salariaţilor), angajatori (reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice respective în procesul 
determinării şi realizării drepturilor şi intereselor sociale şi economice ale părţilor. 
 
Reprezentanţi ai angajatorului – la negocierile colective, la încheierea, modificarea sau 
completarea contractului colectiv de muncă – sînt conducătorul unităţii sau persoanele 
împuternicite de acesta în conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative şi cu 
documentele de constituire a unităţii. 
 
Contractul colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte 
raporturi sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator de către 
reprezentanţii acestora. 
 
Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul 
se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte 
regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă 
prevăzute de contractul individual de muncă, de alte acte normative ce conţin norme ale 
dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariul. 
 
Prin clauza de mobilitate se permite angajatorului să dispună de o activitate ce nu presupune un 
loc stabil de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi. 
 
Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de 
muncă şi timp de cel mult 3 luni (un an pentru cei care au deţinut funcţii de răspundere) după 
încetarea acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada 
executării contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite de regulamentul intern al 
unităţii, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă. 
 



Detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioadă de cel mult un 
an şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată. 
 
Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de 
către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator. 
 
Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta 
angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat 
începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. 
 
Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de 
către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective. 
 
Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe 
durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată. 
 
Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al 
unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de muncă. 
 
Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. 
 
Se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 
prevăzute la art.95 alin.(2), la art.96 alin.(2)-(4), la art.98 alin.(3) şi la art.99 alin.(1). 
 
În cadrul programului zilnic de muncă, salariatului trebuie să i se acorde o pauză de masă de cel 
puţin 30 de minute. 
 
Repausul săptămânal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 
 
Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la 
concediu de odihnă anual. 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. 
 
Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se 
poate acorda, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 60 
de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre). 
 
Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, nevăzătorii şi tinerii în vârstă de până la 18 ani 
beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile 
calendaristice. 
 
Concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului 
medical eliberat potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă 
un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile 
calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor 
complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru 
această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art.123 alin.(2). 
 



Salariul reprezintă orice recompensă sau câştig evaluat în bani, plătit salariatului de către 
angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a 
fi prestată. 
 
Salariul minim reprezintă mărimea minimă a retribuţiei evaluată în monedă naţională, mărime 
stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu este 
în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră îndeplinită de salariat. În salariul 
minim nu se includ adaosurile, sporurile, plăţile de stimulare şi compensare. 
 
Salariul mediu include toate drepturile salariale din care, conform legislaţiei în vigoare, se 
calculează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii. 
 
Plata salariilor este efectuată de angajator în mod prioritar faţă de alte plăţi, inclusiv în caz 
de insolvabilitate a unităţii. 
 

Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de Codul muncii şi de alte acte 
normative. Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajator se pot 

face în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia. 
 
Angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la 
salariul de bază, alte plăţi de stimulare după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Sistemele 
indicate pot fi stabilite şi prin contractul colectiv de muncă. 
 
Angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile 
prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul 
material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat 
la indemnizaţia de concediu. 
 
Prin norme de muncă se înţeleg normele de producţie, de timp, de deservire, de personal care se 
stabilesc de către angajator pentru salariaţi în concordanţă cu nivelul atins al tehnicii şi 
tehnologiei, al organizării producţiei şi a muncii, astfel încât să corespundă condiţiilor concrete 
din unitate şi să nu conducă la suprasolicitarea salariaţilor. 
 
Prin garanţie se înţeleg mijloacele, metodele, condiţiile prin care se asigură realizarea 
drepturilor acordate salariaţilor în domeniul raporturilor de muncă şi al altor raporturi sociale 
legate de acestea.  
 
Prin compensaţie se înţeleg drepturile băneşti stabilite în scopul compensării cheltuielilor 
suportate de salariaţi în legătură cu executarea de către ei a obligaţiilor de muncă şi a altor 
obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
Regulamentul intern al unităţii este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate, cu 
consultarea reprezentanţilor salariaţilor, şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) 
angajatorului. 
 
Prin deplasare în interes de serviciu se înţelege delegarea salariatului, conform ordinului 
(dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor 
de muncă în afara locului de muncă permanent. Salariaţilor deplasaţi în interes de serviciu li se 
garantează menţinerea locului de muncă (a funcţiei) şi a salariului mediu, precum şi 
compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu. 
 
Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de 
comportare stabilite în conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative, cu convenţiile 



colective, cu contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele normative 
la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unităţii. 
 
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. 
 
Conducător al unităţii este persoana fizică care, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau 
documentele de constituire ale unităţii, exercită atribuţii de administrare a unităţii respective, 
îndeplinind totodată funcţiile organului executiv. 
 
Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte 
munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual 
de muncă distinct. În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca 
respectivă se prestează prin cumul. 
 
Salariaţi cu munca la domiciliu sînt considerate persoanele care au încheiat un contract 
individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, 
instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de angajator sau procurate din mijloace 
proprii. 
 
Munca în tură continuă reprezintă o formă specifică de desfăşurare a procesului de muncă în 
afara localităţii în care domiciliază salariaţii, în cadrul căreia nu poate fi asigurată revenirea lor 
zilnică la locul permanent de trai. 
 
Jurisdicţia muncii are drept obiect soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi conflictelor 
colective de muncă privind purtarea negocierilor colective, încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau încetarea contractelor colective şi individuale de muncă, a convenţiilor colective 
prevăzute de prezentul cod, precum şi soluţionarea conflictelor colective privind interesele 
economice, sociale, profesionale şi culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între 
partenerii sociali. 
 
Se consideră litigii individuale de muncă divergenţele dintre salariat şi angajator conform 
art.354 din Codul muncii. 
 
Prin conflicte colective de muncă se înţeleg divergenţele nesoluţionate dintre salariaţi 
(reprezentanţii lor) şi angajatori (reprezentanţii lor) privind stabilirea şi modificarea condiţiilor 
de muncă (inclusiv a salariului), privind purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea 
şi executarea contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective, privind refuzul 
angajatorului de a lua în considerare poziţia reprezentanţilor salariaţilor în procesul adoptării, în 
cadrul unităţii, 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. 
 
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 
legislaţia în vigoare. 
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