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1. Generalităţi 

1.1. În baza normelor de drept internaţional, în conformitate cu Constituţia Republicii 

Moldova, fiecare persoană are dreptul la muncă, pe care el şi-o alege liber şi pe 

care o acceptă în mod liber, cu o salarizare nu mai joasă de cuantumul minim 

stabilit de stat conform cu vocaţia, capacitatea, pregătirea profesională, studiile şi 

ţinând cont de necesităţile sociale. 

Disciplina de muncă se asigură prin crearea condiţiilor organizatorice şi 

economice  necesare pentru o muncă normală, de înaltă productivitate, prin 

atitudine conştiincioasă faţă de muncă, precum şi prin stimularea pentru munca 

conştiincioasă. Faţă de violatorii disciplinei de muncă se vor aplica măsuri de 

influenţă disciplinară. 

1.2.  Problemele ce ţin de aplicarea Regulamentului intern (Titlul VII, art. 198-211 din 

CM al RM) se soluţionează de către administraţie în limitele drepturilor acordate 

ei, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi Regulamentul intern – în 

comun cu Comitetul sindical. 

Raporturile de muncă, social-economice şi profesionale între administraţie şi 

angajaţi în cadrul întreprinderii se reglementează de Codul Muncii al RM, 

Contractul colectiv de muncă şi de alte acte normative. 

 

2. Ordinea de încadrare în muncă şi 

de concediere a muncitorilor şi funcţionarilor 

 2.1. Muncitorii şi funcţionarii îşi realizează dreptul la muncă prin încheierea 

contractului individual de muncă.  

     2.2.  La încadrarea în muncă administraţia este obligată să ceară de la candidat: 

▪ buletinul de identitate sau un alt document care identifică persoana; 

▪ documentele de înmatriculare militară pentru recruţi şi rezervişti; 

▪ diploma de studii, certificatul de calificare, care confirmă existenţa pregătirii 

speciale; 

▪ avizul medical. 

Încadrarea în muncă fără prezentarea acestor documente nu se admite. Cu 

lucrătorul care, conform avizului medical, munca în această funcţie este 

contraindicată din cauza  sănătăţii, contractul de muncă nu se va încheia.  

Se interzice de a cere de la persoanele care se încadrează în muncă alte documente 

ce nu sunt prevăzute de legislaţie. 

Încadrarea în muncă se perfectează prin încheierea contractului individual de 

muncă (Anexa Nr.1) şi prin ordinul administraţiei (Anexa Nr.2), care sunt aduse 

la cunoştinţa lucrătorului contra semnătură. În ordin se va indica denumirea 



muncii (funcţiei) în conformitate cu schema de încadrare şi cu condiţiile de 

salarizare. 

2.3.   La intrarea lucrătorului în muncă administraţia este obligată: 

▪ să iniţieze lucrătorul cu munca încredinţată, cu condiţiile şi salarizarea, să-i 

explice drepturile şi obligaţiile; 

▪ să-l familiarizeze cu Regulamentul intern şi cu Contractul individual de 

muncă în vigoare la întreprindere; 

▪ să-l instruiască şi să-i verifice cunoştinţele în domeniul ocrotirii sănătăţii şi 

tehnicii securităţii, igienei industriale, igienei muncii, pazei antiincendiară. 

 2.4.  Pentru toţi angajaţii care au lucrat mai mult de 5 zile se vor întocmi carnete de 

muncă în  ordinea stabilită de legislaţia în vigoare. 

 2.5. Întreruperea contractului individual de muncă poate avea loc doar în temeiurile  

prevăzute de legislaţie. 

Lucrătorii au dreptul la demisie, prevenind despre aceasta administraţia în scris cu 

14 zile calendaristice anticipate. 

La expirarea termenului indicat, lucrătorul este în drept să-şi sisteze munca, iar 

administraţia este obligată să-i elibereze lucrătorului carnetul de muncă şi să 

efectueze decontările cu el. Notele despre motivele concedierii se vor înscrie în 

carnetul de muncă în deplină conformitate cu formulările din legislaţia în vigoare 

şi cu referire la respectivul articol şi punct din lege. Ziua concedierii se consideră 

ultima zi de muncă. 

Conform înţelegerii între lucrător şi administraţie, contractul individual de muncă 

poate fi reziliat şi până la expirarea termenului de prevenire despre demisie. 

Contractul individual de muncă încheiat pentru un termen determinat poate fi 

reziliat înainte de termen la cererea lucrătorului în caz de boală sau invaliditate, 

care îl împiedică să execute munca conform contractului, de încălcare de către 

administraţie a legislaţiei muncii, contractului colectiv sau individual de muncă şi 

din alte motive întemeiate. 

Rezilierea contractului individual de muncă cu lucrătorul din iniţiativa 

administraţiei este reglementată de art. 86 din CM al RM. 

Particularităţile rezilierii contractului individual de muncă cu conducătorul 

întreprinderii se reglementează de art. 263, 264, 266 din CM al RM.    

Suspendarea contractului individual de muncă se definitivează prin ordinul 

administraţiei. 

3. Obligaţiile de bază ale lucrătorilor 

 3.1. Lucrătorii sunt obligaţi:  

▪ să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii – temelia ordinii 

în producţie, să execute la timp şi punctual dispoziţiile administraţiei, să folosească 

tot timpul de lucru pentru munca productivă, să nu admită acţiuni care ar încurca 

altor lucrători să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă; 

▪ să sporească productivitatea muncii, să îndeplinească la timp şi minuţios lucrările 

trasate de sarcinile şefilor săi direcţi; 

▪ să îmbunătăţească calitatea muncii, să nu admită neglijenţe şi rabat în muncă, să 

respecte disciplina tehnologică; 

▪ să nu expună pericolului propria persoană şi alţi lucrători; 

▪ să respecte cerinţele normelor de ocrotire a sănătăţii şi protecţiei muncii, de pază 

antiincendiară; 



▪ să lucreze în îmbrăcăminte de protecţie, să se folosească de mijloacele de protecţie 

individuală necesare; 

▪ să înştiinţeze la timp administraţia despre încălcările actelor normative privind 

ocrotirea sănătăţii si securitatea muncii, care pun în pericol sănătatea şi viaţa celor 

care muncesc, precum şi cauzează avarii şi accidente; 

▪ să-şi întreţină locul de muncă, utilajele şi dispozitivele şi să le transmită 

lucrătorului de tură în ordine, curăţenie şi stare bună, precum şi să menţină 

curăţenia, să respecte ordinea reglementară de păstrare a valorilor materiale şi 

documentelor; 

▪ să păstreze averea întreprinderii, să utilizeze eficient maşinile şi alte utilaje, să se 

comporte grijuliu cu instrumentele, aparatele de măsură, echipamentele de 

protecţie şi alte obiecte transmise lucrătorilor spre folosire, să consume econom şi 

raţional materia primă, materialele, energia, combustibilul şi alte resurse materiale. 

Sfera obligaţiilor (lucrărilor) pe care le execută fiecare lucrător conform cu 

specialitatea, calificarea sau funcţia sa este determinată de instrucţiunile de serviciu 

şi regulamentele aprobate în ordinea stabilită.  

 

4. Obligaţiile de bază ale administraţiei 

4.1. Administraţia este obligată: 

• să organizeze corect munca lucrătorilor, să fixeze pentru fiecare lucrător locul de 

muncă până la începutul muncii încredinţate, să-l iniţieze pe lucrător cu sarcina 

stabilită; 

• să asigure condiţii sănătoase şi inofensive de muncă, starea de funcţionare a 

instrumentelor, maşinilor, maşinilor-unelte şi altor echipamente; 

• să asigure cu echipamente de protecţie, materiale şi alte resurse necesare pentru 

funcţionarea ritmică a întreprinderii; 

• să asigure stricta respectare a disciplinei de muncă şi de producţie, să adopte 

măsuri de influenţă asupra contravenţiilor disciplinei de muncă; 

• să adopte măsuri necesare de profilaxie a traumatismelor de muncă, profesionale 

şi altor afecţiuni ale lucrătorilor, dacă acestea sunt prevăzute  

• de legislaţie, să acorde la timp înlesniri şi compensaţii ce ţin de condiţiile nocive 

ale muncii, conform CM al RM; 

• să controleze permanent cunoştinţele lucrătorilor, dacă aceştia corespund tuturor 

cerinţelor ocrotirii sănătăţii şi securităţii muncii, pazei antiincendiară; 

• să examineze la timp şi să implementeze invenţii şi propuneri de raţionalizare, să 

susţină şi să stimuleze novatorii producţiei; 

• să asigure perfectarea sistematică a calificaţiei, să creeze condiţii necesare pentru 

cumularea muncii cu instruirea în cadrul producţiei şi în institutele de studii de 

profil. 

 

5. Timpul de lucru şi folosirea acestuia 

 5.1. Durata normală a timpului de lucru este stabilită de legislaţie şi nu poate depăşi 

40 de ore pe săptămână (art. 100, p. 1,5 din CM al RM). 

Începutul, sfârşitul lucrului şi pauza pentru odihnă şi alimentare se stabilesc după 

cum urmează: 

începutul lucrului – ora 8.00; 

                                 întrerupere pentru masă – între ora 12.00 şi 13.00; 



sfârşitul lucrului – ora 17.00; 

             Zilele de odihnă – sâmbăta şi duminica. 

Pentru unele categorii de lucrători se stabileşte următoarea ordine de lucru după 

grafic: 

Categoria personalului: 

- dispecerii SCD -                                 de la 8.00 până la 20.00 

                                                               şi de la 20.00 până la 8.00.  

- dispecerii NCT -                                  = / = 

- dispecerii SOD -                                  = / = 

- dispecerii GOD -       = / = 

- electromontorii FRÎO -           = / = 

             - şoferii FRÎO –        = / = 

             - tehnicii centrului decontări –        = / = 

             - şoferii maşinilor atribuite SCD –  = / = 

             - electromontorii de întreţinere aSE – = / = 

             în cazul în care la acest loc de muncă se prevede munca după grafic. 

Pentru sus-enumeratele categorii de lucrători se stabileşte evidenţa globală a 

timpului de  lucru pentru o perioadă de un an. 

 

- Electromontorii de întreţinere a SE – (1 persoană la SE) evidenţa globală a 

timpului de lucru pentru o perioadă de 1 lună.  

 

            Pentru lucrătorii, a căror muncă este prevăzută după grafic, se stabileşte în mod  

diferenţiat de funcţie cel mult 30 min, pentru preluarea locului de muncă: 

            dispecerii SCD -                                                            30 min.; 

            dispecerii NCT -                                                           15 min.; 

            dispecerii SOD -                                                           20 min.; 

            dispecerii GOD -                                                          15 min.; 

            electromontorii FRÎO -                                                10 min.; 

            şoferii FRÎO –                                                              10 min.;    

           electromontorii de întreţinere a SE 330-400 kV 

           care lucrează după grafic                                               30 min.; 

           electromontorii de întreţinere a SE 110 kV 

           care lucrează după grafic                                               10 min. 

 

Acest timp se totalizează şi se ia în consideraţie în timpul de lucru pentru perioada 

de  evidenţă (art. 99 din CM al RM).  

Graficele de lucru se întocmesc de şefii subdiviziunilor respective şi se aprobă de 

administraţie de comun acord cu comitetul sindical. 

Graficele de lucru se aduc la cunoştinţa lucrătorilor cel mult cu o lună până la 

intrarea lor în funcţie. 

Pentru lucrătorii cu o durată de muncă de 12 ore se prevede o odihnă de cel puţin 

24 h. 

La locurile de muncă, unde apare necesitatea de producţie, ziua de muncă poate fi 

divizată în părţi, însă durata generală a timpului de lucru nu va depăşi durata 

stabilită a zilei de muncă.  

Şefii şi specialiştii din subdiviziunile operative pot fi antrenaţi la muncă după 

grafic. 



5.2. Şeful subdiviziunii este obligat să organizeze evidenţa timpului de lucru. 

 5.3. În cazul lucrărilor continue se interzice ca locul de muncă să fie părăsit până la 

sosirea lucrătorului de schimb. 

În caz dacă lucrătorul de schimb nu se prezintă, lucrătorul care se află în funcţie 

informează despre aceasta şeful (superiorul de lucrări) care este obligat să ia 

imediat măsuri pentru înlocuirea lucrătorului care nu s-a prezentat cu un alt 

lucrător. 

 5.4. În cazul lucrului după grafic, când conform condiţiilor de producţie repaus pentru 

odihnă şi alimentare nu se poate stabili, lucrătorului i se acordă posibilitatea 

pentru alimentare în timpul de lucru. 

 5.5. Antrenarea lucrătorilor la munci suplimentare se efectuează în conformitate cu 

art. 104 din CM al RM. Lucrările suplimentare nu vor depăşi 4 de ore în curs de 

2 zile la rând, şi 120 de ore în an; în cazuri excepţionale, cu consimţământul 

sindicatului – până la 240 de ore în an. 

5.6. În timpul de lucru se interzice: 

➢ sustragerea lucrătorilor de la muncă imediată a acestora, de a-i rechema sau de 

a-i scoate din lucru pentru a îndeplini angajamente obşteşti şi pentru a efectua 

diferite măsuri care nu ţin de activitatea de producţie, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de legislaţie; 

➢ de a convoca adunări, şedinţe şi consfătuiri consacrate chestiunilor obşteşti. 

5.7. Ordinea de acordare a concediilor anuale se stabileşte de administraţie, de comun 

acord cu comitetul sindical al întreprinderii, ţinând seama de necesitatea de a 

asigura mersul normal al muncii şi a condiţiilor favorabile pentru odihna 

lucrătorilor. Graficul de concedii se întocmeşte pentru următorul an calendaristic, 

nu mai târziu de 14 decembrie al anului curent şi se aduce la cunoştinţa tuturor 

lucrătorilor. 

 

 

6. Stimulări pentru succese în muncă 

6.1. Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de muncă, sporirea productivităţii 

muncii, pentru munca îndelungată şi impecabilă, inovaţii în muncă şi alte succese 

în muncă se vor aplica următoarele stimulări: 

▪ se va exprima recunoştinţă; 

▪ se vor decerna premii; 

▪ se vor acorda cadouri de preţ; 

▪ se vor decora cu diplome de onoare; 

▪ se vor conferi titlurile de onoare: «Veteran al Muncii al Î.S. „Moldelectrica”», 

«Veteran Emerit al Î.S. “Moldelectrica”», «Energetician Emerit al Î.S. 

“Moldelectrica”». 

6.2.  Pentru merite de muncă deosebite lucrătorii pot fi propuşi pentru decoraţii de stat. 

 

7. Responsabilitatea pentru încălcarea disciplinei de muncă 

7.1. Încălcarea disciplinei de muncă, adică neexecutarea sau executarea inadecvată de 

către lucrători a obligaţiilor de muncă, atrag după sine sancţiuni disciplinare sau 

alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare. 

7.2. Pentru încălcarea disciplinei de muncă administraţia aplică următoarele sancţiuni  

disciplinare (art. 206 din CM al RM): 

o avertizarea; 



o mustrarea; 

o mustrarea aspră; 

o concedierea. 

      Concedierea ca sancţiune disciplinară poate fi aplicată:  

- pentru încălcarea repetată în cursul anului a obligaţiilor de muncă, dacă anterior 

au fost aplicate sancţiuni disciplinare; 

- pentru lipsa nemotivată la locul de muncă mai mult de 4 ore la rând în cursul zilei 

de muncă; 

- pentru apariţia la locul de muncă în stare de ebrietate (alcoolică, narcotică sau 

toxică); 

- în alte cazuri prevăzute de art. 86 din CM al RM. 

      Indiferent de aplicarea măsurilor de sancţionare disciplinară, lucrătorul, care a 

comis  absenţa nemotivată (inclusiv absenţa la locul de muncă mai mult de 4 ore în 

cursul unei zile de muncă) sau a apărut la locul de muncă în stare de ebrietate, nu 

dispune de dreptul de a fi stimulat. 

 

 7.3. Sancţiunile disciplinare sunt aplicate de directorul general la propunerea şefilor 

de subdiviziuni. 

 7.4. Până la aplicarea sancţiunii de la contravenientul disciplinei de muncă se vor cere 

explicaţii în formă scrisă. Refuzul din partea lucrătorului de a da explicaţii nu poate 

servi drept piedică pentru aplicarea sancţiunii şi se perfectează cu un act respectiv, 

semnat de reprezentantul patronului şi reprezentantul lucrătorilor. 

 7.5. Sancţiunile disciplinare se aplică de administraţie imediat după depistarea 

contravenţiei, însă nu mai târziu de o lună după depistarea acesteia, fără a lua în 

consideraţie timpul de aflare în concediu plătit, în concediu de studii sau de boală. 

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată mai târziu de 6 luni după ziua comiterii 

contravenţiei, iar conform rezultatelor reviziei sau controlului asupra activităţii 

financiar-economice – mai târziu de doi ani din ziua comiterii. În termenele 

indicate nu se va include timpul procedurii de acţiune penală. 

Pentru fiecare încălcare a disciplinei de muncă poate fi aplicată numai o singură 

sancţiune disciplinară. 

La aplicarea sancţiunii se va lua în consideraţie gravitatea contravenţiei, 

circumstanţele săvârşirii, munca anterioară şi comportamentul lucrătorului. 

Ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare, cu indicarea motivelor aplicării, se va 

comunica lucrătorului pedepsit, contra semnătură, în timp de 5 zile lucrătoare în 

urma emiterii ordinului, iar lucrătorilor din subdiviziunile structurale (filiale) ale 

întreprinderii – nu mai târziu de 15 zile lucrătoare. Excepţia o constituie sancţiunea 

disciplinară, concedierea conform cu punctul d), partea (1) din art. 206, care se 

aplică cu respectarea părţii (3), art. 81 din CM al RM (se aduce la cunoştinţa 

lucrătorului, contra semnătură, nu mai târziu de o zi înaintea eliberării din funcţie). 

 7.6. Dacă în decursul unui an din ziua aplicării sancţiunii disciplinare lucrătorul nu va 

fi sancţionat din nou, atunci el se consideră drept nesupus sancţiunii disciplinare. 

Administraţia, din proprie iniţiativă, la intervenţia şefului nemijlocit sau a 

colectivului de muncă, poate emite ordinul (dispoziţia) despre anularea sancţiunii 

până la expirarea unui an, dacă lucrătorul nu a comis o nouă încălcare a disciplinei 

de muncă şi s-a manifestat numai bine. 

În cursul termenului de acţiune a sancţiunii disciplinare faţă de lucrător nu se vor 

aplica măsurile de stimulare. 



      8. Reguli de comportament în timpul aflării în deplasare precum şi în timpul 

delegării pentru efectuarea studiilor atît în Centrul de Instruire al Î.S. 

"Moldelectrica", cît şi în orice altă instituţie de învăţământ 

8.1 Toţi lucrătorii Î.S. "Moldelectrica" (denumiţi în continuare cursanţi), în timpul aflării 

în deplasare, precum şi în timpul delegării pentru efectuarea studiilor atît la Centrul de 

Instruire al Î.S "Moldelectrica", cît şi la orice altă instituție de învățămînt, inclusiv în 

afara Republicii Moldova, trebuie să respecte cu stricteţe prevederile "Codului de Etică 

Corporativă" al întreprinderii, precum şi legile şi regulile în vigoare la locul de aflare al 

lucrătorului, inclusiv în transportul public, hotel, cămin sau în alte locuri de folosinţă 

publică. 
 

8.2 Cursanţii care învaţă la Centrul de Instruire al Î.S. "Moldelectrica" au dreptul: 

- să utilizeze încăperile pentru lecţii de sine stătăroare şi încăperile cu destinaţie 

culturală şi de uz social, echipamentele, inventarul, precum şi serviciile comunale; 

- să utilizeze aparatele de uz casnic respectînd normele de tehnică a securităţii şi 

normele de siguranță antiincendiară 

- să ceară înlocuirea la timp a echipamentelor, mobilierului şi a inventarului defectat din 

încăperile Centrului de Instruire. 

8.3 Cursanţilor li se interzice: 

- să aducă şi să bea băuturi alcoolice, să vină în stare de ebrietate alcoolică; 

- să consume, să deţină şi să distribuie substanţe toxice şi narcotice, să vină în stare de 

ebrietate toxică şi narcotică; 

- să fumeze în locurile care nu au fost alocate în acest scop; 

- să se mute samavolnic, să mute proprietatea Centrului de Instruire al Î.S. 

"Moldelectrica"; 

- să efectueze modificarea şi repararea instalaţiei electrice; 

- să utilizeze aparate electrice în încăperi, inclusiv cele defecte şi confecţionate cu 

mijloace proprii; 

- să modifice sau să monteze lacăte suplimentare; 

- să utilizeze aparate care consumă multă energie electrică şi aparate de încălzire în 

încăperile Centrului de Instruire; 

-       - să vorbească/cînte tare, să lase persoane străine pe teritoriul Centrului de Instruire, 

precum şi să pornească aparate producătoare de sunete la o intensitate ce depăşeşte 

audibilitatea după ora 23.00. 

 8.4 În cazul  încălcării prezentelor Reguli: 

 - cursanţii vor fi supusi eliminării de la cursuri, cu întoarcerea cheltuielilor de instruire 

(inclusiv cheltuielilor de deplasare); 

 - se va anunţa conducerea întreprinderii pentru luarea măsurilor de influenţă; 



 

 

Regulamentul intern se va aduce la cunoştinţa persoanelor care urmează să fie 

încadrate în muncă şi la modificarea Regulamentului intern, contra semnătură. 

Regulamentul intern se va afişa în oficiile tuturor subdiviziunilor structurale ale 

întreprinderii. 

 

 

 

Şeful Direcţiei resurse umane – 

şef al serviciului de personal                                                         O. Platonov             
 


