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I.  DISPOZIŢII GENERALE 

 
1.1  Prezentul Regulament este un act juridic, care reglementează raporturile de 

muncă ale tuturor salariaţilor şi este aprobat prin ordinul şefului direcţiei. 
1.2   Regulamentul intern este întocmit în baza Constituţiei Republicii Moldova, 

Codul muncii al Republicii  Moldova, a altor legi şi acte normative, care conţin 
normele privind dreptul muncii. 

1.3  Disciplina de muncă reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona 
unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu prevederile Codului Muncii 
al Republicii Moldova,  Convenţiei colective de muncă, Contractului colectiv de 
muncă şi contractelor individuale de muncă, precum şi prezentului Regulament; 
1.4 Disciplina muncii se asigură prin crearea de către angajator a condiţiilor 
economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare pentru realizarea 
obligaţiunilor funcţionale, prestării unei munci de o înaltă productivitate, prin 
formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, aplicând stimulări şi recompense 
pentru muncă conştiincioasă, precum şi sancţiuni în caz de comitere a abaterilor 
disciplinare; 
1.5 Prevederile prezentului Regulament au scopul să contribuie la întărirea 
disciplinei de muncă, organizarea muncii, folosirea raţională a timpului de muncă 
şi la sporirea calităţii muncii:  
1.6   Regulile de disciplină şi activitate internă stabilite în prezentul Regulament se 
aplică tuturor angajaţilor;  
1.7  Problemele legate de aplicarea prevederilor prezentului Regulament sunt 
soluţionate de către administraţia DGÎ, în cazurile necesare prin consultarea 
prealabilă a comitetului sindical, precum şi de către colectivul de muncă, 
corespunzător împuternicirilor ce-i revin. 
 

II ORDINEA DE ANGAJARE 
ŞI ELIBERARE DIN FUNCŢIE A PERSONALULUI 

 
2.1   Angajarea personalului  se realizează prin concurs în baza cererii personale de 

participare la concurs. 
2.2   În baza rezultatelor concursului se încheie contractul individual de muncă, şi 

se emite  ordinul  de angajare.  
2.3   La încheierea contractului individual de muncă persoana care se angajează 

prezintă angajatorului următoarele documente: 
 carnetul de muncă (copia, în cazul angajării prin cumul); 
 buletinul de identitate sau paşaportul; 
 documentele de evidenţă militară; 
 documentele de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea 

specială; 
 certificatul medical. 

Angajarea în funcţie fără prezentarea actelor enumerate este interzisă. 
2.4   O condiţie obligatorie la angajarea în funcţie este deţinerea de către eventualul 



candidat a unei vechimi în muncă în domeniul pedagogic de cel puţin 2 ani. Se 
admite şi angajarea prin cumul în cadrul DGÎ a personalului contractual.  
2.5   Ordinul de angajare este adus la cunoştinţa salariatului sub semnătură. În ordin 
trebuie să se indice denumirea funcţiei  în corespundere cu indicatorul tarifar şi de 
calificare sau cu statele de personal, precum şi condiţiile de retribuire a muncii. 
2.6   La angajarea în funcţie sau transferarea salariatului în altă funcţia 

administraţia DGÎ este obligată să aducă la cunoştinţa salariatului: 
 condiţiile de muncă: 
 drepturile şi obligaţiunile funcţionale: 
 Regulamentul intern al DGÎ şi contractul colectiv de muncă: 
 Actele normative privind tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de 

securitate antiincendiară şi alte reguli de protecţie a muncii. 
2.7    Eliberarea din funcţie poate avea loc numai în baza temeiurilor prevăzute de 
legislaţie (art.82, 85, 86 din Codul Muncii al Republicii Moldova). 
2.8 Colaboratorii au dreptul de a desface contractul de muncă din propria iniţiativă, 
prevenind administraţia DGÎ cu 7 zile calendaristice mai înainte. În decursul 
acestui termen salariatul are dreptul să-şi retragă cererea de eliberare. În cazul 
expirării termenului sus indicat, angajatul are dreptul să întrerupă procesul de 
muncă, iar administraţia este obligată să-i elibereze carnetul de muncă cu inscripţia 
despre concediere şi să-i efectueze calculele necesare. Ziua desfacerii contractului 
individual de muncă se consideră ultima zi de lucru. 
2.9 Desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa administraţiei se 
efectuează cu acordul prealabil al comitetului sindical al DGÎ, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de legislaţie. 
 

III.  DREPTURILE OBLIGAŢIILE ADMINISTRAŢIEI  
 

3.1  Administraţia DGÎ  are următoarele obligaţii: 
 să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv şi 

convenţiei colective; 
 să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; 
 să determine politica de cadre şi de soluţionare a problemelor sociale ale 

colaboratorilor; 
 să  stabilească modul de interacţiune a direcţiilor/secţiilor DGÎ; 
 să organizeze activitatea angajaţilor în vederea îndeplinirii cu maximă 

eficienţă a obligaţiilor funcţionale; 
 să asigure condiţii de muncă corespunzătoare pentru realizarea integrală şi la 

timp a obligaţiilor funcţionale; 
 să contribuie la utilizarea eficientă a timpului de muncă şi la respectarea 

tuturor regulilor de disciplină a muncii; 
 să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică 

necesară încheierii contractului colectiv de muncă şi controlului asupra lui; 



 să asigure ridicarea calificării profesionale a cadrelor şi promovarea lor în 
funcţie de pregătire profesională şi rezultatele în muncă, precum şi să 
soluţioneze problemele ce ţin de atestarea salariaţilor; 

 să asigure condiţiile de protecţie a muncii, igienice şi sanitare, de prevenire a 
incendiilor şi a altor situaţii care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea 
personalului, asigurând concomitent instruirea în vederea respectării normelor 
corespunzătoare; 

 să examineze sesizările salariaţilor şi ale comitetului sindical privind 
încălcarea actelor normative în domeniul dreptului muncii, să ia măsuri pentru 
înlăturarea informând despre aceasta persoanele menţionate în termenele 
prevăzute de lege; 

 să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu 
îndeplinirea obligaţiilor de muncă; 

 să stimuleze prin sporuri la salariu şi premii angajaţilor care aduc o contribuţie 
deosebită în activitatea DGÎ; 

 să nu admită modificări ale contractului individual de muncă (inclusiv 
referitor la retribuirea muncii) şi obligaţiilor funcţionale ale salariatului, fără 
acordul acestora, decât doar în cazuri excepţionale cu condiţia preavizării 
prealabile a salariatului cu 2 luni înainte. 

3.2  Angajatorul are dreptul : 
 să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de 

muncă cu salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de Codul muncii al RM şi 
de alte acte normative; 

 să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei 
atitudini gospodăreşti faţă de bunurile direcţiei;  

 să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă; 
 să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de 

Codul muncii al RM şi de alte acte normative; 
 să emită acte normative la nivel de unitate. 

3.3 Obligaţiile şefilor direcţiilor şi secţiilor : 
 organizează procesul de muncă şi repartizează sarcinile de muncă 

colaboratorilor din direcţii, secţie; 
 este responsabil de perfectarea Regulamentului secţiei şi atribuţiilor 

funcţionale ale fiecărui colaborator din direcţie/secţie; 
 creează personalului subaltern condiţiile necesare pentru îndeplinirea 

funcţiilor; 
 prezintă periodic administraţiei rapoarte detaliate despre activitatea secţiei pe 

care o conduce. 
 
IV.   DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DE BAZĂ ALE SALARIAŢILOR 

4.1. Salariatul are dreptul: 
 la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual 

de muncă, în modul stabilit de Codul muncii al RM; 
 la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; 



 la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa;  
 la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin 

acordarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite; 
 la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele 

securităţii și sănătății la locul de muncă; 
 la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul 

munci al RM şi cu alte acte normative; 
 la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de 

muncă şi a convenţiilor colective, prin reprezentanţii săi, la informare 
privind executarea contractelor şi convenţiilor respective. 

4.1.  Obligaţiile personalului: 
 să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să îndeplinească 

conştiincios îndatoririle de serviciu; 
 să execute la timp şi exact dispoziţiile administraţiei şi şefului de secţie, care 

corespund legislaţiei în vigoare; 
 să semneze fişierul de concediere la demisia din funcţie; 
 să examineze eficient şi în termenul prevăzut de lege a petiţiilor persoanelor 

fizice; 
 să respecte normele de protecţie a muncii; 
 să întreţină locul de muncă în ordine şi curăţenie, să respecte ordinea stabilită 

de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor; 
 să participe la diverse acţiuni administrativ-gospodăreşti necesare în 

activitatea DGÎ la propunerea administraţiei; 
 să-şi ridice sistematic calificarea profesională şi nivelul cultural-ştiinţific prin 

autoinstruire şi autoperfecţionare; 
 să participe la stagii de formareprofesională în domeniul activităţii didactice, o 

dată la 5 ani; 
 să prezinte darea de seamă anuală despre activitatea sa. 

 
IV.ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 
4.1  În cadrul DGÎ  este stabilită săptămâna de muncă de 5 zile (zile de odihnă:     
sâmbăta şi duminica).  
4.2  Durata zilei de muncă este de 8 ore, respectiv, 40 ore săptămânal. Programul 

de activitate începe la orele 8.00 şi se termină la orele 17.00, cu  pauză de prânz 
de la  12.00 până la 13.00.  Colaboratorii DGÎ care cumulează funcţii în unităţi 
şcolare sau în cadrul DGÎ nu li se plătesc suplimentar orele lucrate peste 
program. 

4.3   Administraţia are dreptul de a  organiza evidenţa prezentării  şi plecării de la 
serviciu  a personalului prin intermediul secţiei resurse umane a DGÎ. 
4.4   Administraţia poate modifica programul de activitate numai cu acordul 
comitetului sindical. 
4.5 Lucrul în zilele de sărbătoare şi de odihnă este interzis. Atragerea la lucru a 
colaboratorilor DGÎ în aceste zile este permisă în cazuri excepţionale, prevăzute de 



legislaţie, prin ordinul administraţiei cu acordul comitetului sindical. Pentru munca 
prestată în zilele de sărbătoare şi odihnă salariaţilor li se achită salariul conform 
timpului de efectiv lucrat cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi, 
sau la solicitare zilele pot fi recuperate la concediu. 
4.6.  Se permite norma didactică prin cumul nu mai mult de 6 ore săptămânal, MO 
p.111 (modificări în Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.201 din 11 martie 2009, 
p.6. 
 

V.  RECOMPENSE 
5.1 Pentru îndeplinirea  exemplară a sarcinilor ce le revin, precum şi pentru 
atitudine impecabilă faţă de munca prestată, caracterul inovator al muncii şi alte 
realizări, salariaţilor  li se acordă următoarele  recompense:  
 mulţumire (verbală sau  în scris) la prezentarea şi coordonarea cu secţia 

resurse umane a ordinului; 
 premii; 
 distingerea cu Diploma de onoare a DGÎ; 
 prezentarea pentru decorare cu Diploma de onoare a Consiliului Raional, 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 
 Pentru merite deosebite în muncă colaboratorii DGÎ sunt propuşi pentru 

decorare cu distincţii guvernamentale, titluri şi premii de stat; 
 Recompensa acordată se înregistrează în dosarul personal şi în carnetul de 

muncă al acestuia de către secţia resurse umane. 
 

VI. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINII DE MUNCĂ 
 

6.1 Încălcarea disciplinei de muncă, adică neândeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare din vina salariatului a obligaţiilor ce-i revin prin contractul de 
muncă, prezentul Regulament, instrucţiunile de serviciu, ordinele şefului direcţiei, 
atrag după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare: 
 avertizare; 
 mustrare; 
 mustrare aspră; 
 concediere (art. 86 alin. 1, lit. g)-k), m), o)-r)). 

6.2 Pentru lipsa de la lucru mai mult de patru ore consecutive în decursul zilei de 
muncă, administraţia  poate aplica sancţiunile disciplinare sus-indicate, inclusiv 
eliberarea din funcţie. 
6.3  Sancţiunea se aplică în termen de o lună de la data când administraţia a luat 
cunoştinţă de săvârşirea abaterii, dar nu mai mult de 6 luni din ziua comiterii. Nu 
se include în termen de  o lună perioada aflării salariatului în concediu anual, de 
studii sau medical. 
6.4 Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în 
scris salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Explicaţia privind fapta 
comisă se prezintă de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data 



solicitării. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces – 
verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. 
6.5  Pentru o singură abatere disciplinară se aplică o singură sancţiune. La 
aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie să se ţină seama de gravitatea încălcării, de 
împrejurările în care a fost săvârşită, de comportamentul anterior al salariatului şi 
atitudinea lui faţă de muncă. 
6.6  Ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare, cu indicarea motivelor de aplicare 
a ei, se comunică  salariatului contra semnătură în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data emiterii. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea 
ordinului se fixează într-un proces-verbal. 
6.7  În cazul când salariatul se află în concediu anual, de studii, medical şi în alte 
cazuri de absenţă motivată de la serviciu, termenul aplicării sancţiunii disciplinare 
şi termenul de comunicare a ordinului de sancţiune se prelungeşte cu perioada 
concediului.  
6.8  Sancţiunea disciplinară poate fi atacată de către salariat în termen de 3 luni, de 
la data comunicării ordinului, în instanţa de judecată.   În cazul în care sancţiunea 
disciplinară vizează introducerea unor condiţii noi de muncă sau modificarea celor 
existente salariaţii se adresează la comitetul sindical al DGÎ.  
6.9 Dacă în decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare colaboratorul 
nu va fi supus  unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că acesta nu a fost 
supus sancţiunii disciplinare. 
6.10 Administraţia are dreptul să transmită chestiunea cu privire la încălcarea 
disciplinei de muncă spre examinare Consiliului de etică.  
6.11 Şeful DGÎ are dreptul de a revoca sancţiunea înainte de expirarea unui an, din 
proprie iniţiativă sau la rugămintea salariatului sau şefului secţiei, precum şi la 
demersul comitetului sindical. 

 
VII. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

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

7.2. Fiecare salariat are dreptul: 
 să aibă un loc de muncă corespunzător cerințelor securității și sănătății în 

muncă; 
 să obţină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de muncă, 

despre existenţa riscului de vătămare a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie 
împotriva influenţei factorilor de risc; 

 să fie instruit în domeniul securității și sănătății în muncă şi să beneficieze 
de reciclare profesională pentru motive legate de protecţia muncii, din contul 
angajatorului; 

 să fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandărilor 
medicale, cu menţinerea locului de muncă şi a salariului mediu pe durata efectuării 
controlului respective. 



7.3. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul securității și sănătății în 
muncă: 
 să respecte instrucţiunile de securitate și sănătate în muncă corespunzătoare 

activităţii desfăşurate; 
 să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei; 
 să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atât persoana proprie, cât şi 

ceilalţi salariaţi; 
 să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de 

semnalizare şi de avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de 
reducere sau eliminare a influenţei factorilor de risc; 
 să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică 

sau altă situaţie în care nu sunt respectate cerinţele securității și sănătății în muncă; 
 să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să 

anunţe imediat despre aceasta conducătorul său nemijlocit; 
 să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau 

îmbolnăvire la locul de muncă. 
7.4. Angajatorul răspunde de asigurarea securității și sănătății în muncă în 
unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu: 
 să organizeze serviciul în domeniul securității și sănătății în muncă;  
 să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea 

măsurilor de protecţie a muncii;  
 să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;  
 să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de 

protecţie a muncii în unitate;  
 să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este 

expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor 
preventive necesare;  
 să asigure instruirea salariaţilor în domeniul securității și sănătății în muncă;  
 să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, 

instrucţiuni în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzătoare 
condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;  
 să asigure publicitatea, cercetarea, evidenţa şi raportarea corectă şi în 

termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în 
unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora;  
 să asigure, în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă, 

acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale;  
7.5. Cheltuielile aferente realizării măsurilor securității și sănătății în muncă 

sunt finanţate integral din mijloacele proprii ale unităţii.  
7.7. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanţarea măsurilor 

în domeniul securității și sănătății în muncă.  
 
 

VII. DISPOZIŢII FINALE 



 
7.1 Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă contra semnătură  tuturor 
salariaţilor Direcţiei Generale Învăţământ Cantemir. 
7.2  Regulamentul intră în vigoare după aprobarea acestuia prin ordinul DGÎ, fiind 
semnat de către şeful DGÎ şi coordonat cu preşedintele comitetului sindical.  
7.3 Modificarea şi completarea prezentului Regulament poate fi efectuată la 
iniţiativa administraţiei sau comitetului sindical, după emiterea ordinului 
corespunzător. 
7.4 Responsabilitatea privind modul de aplicare a prezentului Regulament revine 
administraţiei DGÎ în limitele împuternicirilor acordate de legislaţia în vigoare, de 
comun acord cu comitetul sindical. 
 

Lista salariaţilor care au făcut cunoştinţă sub semnătură cu Regulamentul 

intern  

№ Numele, prenumele № Numele, prenumele 

1  31  
2  32  
3  33  
4  34  
5  35  
6  36  
7  37  
8  38  
9  39  
10  40  
11  41  
12  42  
13  43  
14  44  
15  45  
16  46  
17  47  
18  48  
19  49  
20  50  
21  51  
22  52  
23  53  
24  54  
25  55  
26  56  
27  57  
28  58  
29  59  
30  60  
 


