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Regulamentul intern al întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Edineţ ( în continuare -  
„Regulament”) este elaborat şi aprobat în conformitate cu cerinţele art. 198-199 din Codul Muncii 
al Republicii Moldova, este un act juridic şi obligatoriu pentru respectarea de către toţi salariaţii 
întreprinderii şi conţine următoarele cerinţe:

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi 

satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţie împotriva şomajului.(art.43 din Constituţia 
Republicii Moldova)

Munca forţată este interzisă ( art.44 din Constituţia Republicii Moldova).
2. Prezentul Regulament se extinde asupra tuturor persoanelor care au încheat un 

contract individual de muncă pe orice durată, fără nici o discriminare directă sau indirectă pe 
criterii de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, 
apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi alte criterii nelegate de calităţile profesionale.

3. Ordinea internă de muncă stabilită de prezentul Regulament are drept scop de a 
contribui la educarea muncitorilor, specialiştilor şi conducătorilor colectivelor de muncă a secţiilor, 
ocoalelor silvice, etc. din structura întreprinderii, să aibă o atitudine corectă faţă de muncă, să 
consolideze şi mai departe disciplina de muncă, să folosească raţional şi productiv timpul de 
muncă, să ridice eficacitatea rezultatelor activităţii de producere.

4. Raporturilor de muncă şi alte rapoturi legate nemijlocit de acestea sunt reglementate de 
Constituţia Republicii Moldova, de Codul Muncii al republicii Moldova, de alte legi şi acte 
normative ce conţin norme ale dreptului muncii ( art.4 din CM), precum şi de prezentul 
Regulament.

II. ORDINEA DE ANGAJARE Şl ELIBERARE A SALARIAŢILOR

5. Orice persoană îşi realizează dreptul la muncă (art.56 din CM) în formă scrisă şi care îşi 
produce efecte din ziua semnării de către părţi dacă contractul nu prevede altfel (art. 58 din CM).

6. La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă 
angajatorului ( administraţiei) următoarele documente:

a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii 

pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
c) documentele de evidenţă militară -  pentru recruţi şi rezervişti;
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială -  pentru 

profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente 

decît cele indicate mai sus (art.57 din CM).
7. La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă angajatorul este obligat:
a) să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu 

drepturile şi obligaţiile sale ;
b) să-l aducă la cunoştinţă prezentul Regulament şi Contractul Colectiv de Muncă;
c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate 

antiincendiară ţi alte reguli de protecţie a muncii.
Angajarea se legalizează prin ordinal angajatorului, care este emis în baza contractului de 

muncă negociat şi semnat de părţi.
Ordinul de angajare trebuie adus la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 

zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului indivicual de muncă(art.65 din CM).
Contractul de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi şi i se 

atribuie un număr din registrul întreprinderii, aplicîndu-se ştampila unităţii. Un contract se 
înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator. Contractele individuale de muncă 
încheiate se înregistrează în Registru special de evidenţă.

8. încheierea contractului individual de muncă poate fi precedată de verificarea prealabilă a 
aptitudinilor profesionale şi a datelor personale ale candidatului în modul stabilit de angajator în 
conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, actelor ce determină statutul 
profesional şi prezentului Regulament. 7 n

- muncitorilor necalificaţi -  pănă la lăz ile ;
- specialiştilor de toate genurile -  pănă la 3 luni;
- persoanelor cu funcţii de răspundere -  pînă la 6 luni.'
în această perioadă nu se include concediul medical şi alte perioade în care salariatul a 

lipsit din motive întemeiate, confirmate documentar(art.60 din CM).
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Nu pot fi supuse verificării prealabile la încheierea contractului individual de muncă:
a) tinerii specialişti, absolvenţii şcolilor profesionale polivalente şi a şcolilor de meserii;
b) persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani;
c) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
d) femeile gravide; invalizii;
e) persoanele alese în funcţiile elective;
f) persoanele alese în funcţii elective.
9.Modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai printr-un acord 

suplimentar semnat de angajator şi salariat ori de cîte ori este necesar, care se anexează la 
contractul individual de muncă şi este parte integrantă a acestuia.*

Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice schimbare ce se referă la:
a) durata contractului;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii(condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, întroducerea clauzelor 

specifice);
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă; •
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g) caracterul înlesnilor şi modul de acordare a acestora.
Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a contractului individual de 

muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii în aceste cazuri, 
salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării contractului individual de muncă cu 2 luni 
înainte (art 68 din CM). ’t

Suspendarea coritractului individual de muncă poate interveni în circumstanţe ce nu 
depind de voinţa părţilor, prin voinţa părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi şi presupune 
suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salariale(salariu, sporuri, alte 
plăţi) de către angajator.

Contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa 
părţilor în caz de:

a) concediu de maternitate;
b) boală sau traumatism;
c) detaşare;
d) carantină;
e) incorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în 

serviciul civil;
f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea raporturilor de 

muncă;
g) trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a 

unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii 
judecătoreşti;

h) omitere, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical;
i) depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care nu permit îndeplinirea 

muncii specificate în contractul individual de muncă;
j) cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei ăn vigoare;;
k) prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, 

constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul 
comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor;

l) aflare în grevă, declarată conform prevederilor Codului Muncii RM;
m) alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, 

în caz de:
a) acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;
b) urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate 

pe o perioadă mai mare de 60 zile calendaristice;'
c) şomaj tehnic;
d) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani;
e) îngrijire a copilului invalid pînă la vîrstă de 16 ani
f) din alte motive prevăzute de legislaţie.



10. La toţi salariaţii care lucrează la întreprindere mai mult de 5 zile , să deschidăe şi să ţine aici 
carnetul de muncă, care se complectează, păstrează şi se duce evidenţa în modul stabilit de 
Guvern (art. 66 din CM ).Angajatorul este obligat să eelibereze în termin de 3 zile salariatului la 
carerea lui scrisă, un certificate cu privure la munca în cadrul întreprinderii, în care să indice 
specialitatea, calificarea, funcţia,durata muncii şi cuantumul salariului (art. 67 din CM )
11. Nerespectarea aricărei dintre condiţiile stabilite de Codul Muncii pentru încheerea 
contractului individual de muncă atraje nulitatea acestuia.
Nulitatea contractului individual de muncă poate fi înlăturată prin îndeplinirea condiţiilor 
corespunzătoare impuse de Codul Muncii.
în cazul în care o clauză a contractului individual de muncă este afectată de nulitare, deoarece se 
stabilesc pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legislaţie, de Convenţiile Colective sau 
de Contractul Colectiv de Muncă, ea va fi înlocuită în mod automat de dispoziţiile legale, 
convenţionale sau contractuale minime aplicabile (art. 84 din CM ).
12. Contractul individual de muncă poate înceta :

a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor ( art. 82,305,310 C M )
b) la iniţiativa uneia din părţi.
în toate cazurile -  ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi 

de muncă (art. 81 din CM ).în caz de încetarea contractului individual de muncă pe durată 
determinată în legătură cu expirarea termenului său, salariatul trebuie să fie înştiinţat în scris de 
către angajator despre acest fapt cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte.

Contractul individual de muncă pe durată determinată poate înceta înainte de terminul 
indicat în contract numai prin acord scris al părţilor în cazurile şi modul prevăzut de contract, cu 
excepţia cazurilor specificate în ( art. 86 alin 1 lit b ,e ).

Contractul individual de muncă pe durată determinată, îcheiat pentru perioada îndeplinirii 
obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat, 
încetează în ziua reîntoarcerii acestui salariat la lucru.

13. Salariatul are dreptul la demisie- desfacere a contractului individual de muncă pe 
durată nederminată din propria iniţiativă, anunţind despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, 
cu 14 zile calindarice înainte.

Angajatorul este obligat să accepte demisia în terminul indicat în cerere, în caz de :
a) pensionarea salariatului,
b) concediul pentru îngrijirea copilului,
c) înmatricularea întro instituţie de învăţământ,
d) trecerea cu traiul în altă localitate,
e) încălcarea de către angajator a contractului individual de muncă şi, sau colectiv de 

muncă, a legislaţiei muncii în vigoare.
După expirarea terminului de 14 zile calindaristice de la depunerea cererii, salariatul este 

în drept să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectuieze achitarea deplină a drepturilor 
salariale ce I se cuvin salariatului şi săi elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de 
activitatea acestuia în unitate.

15. Concedierea -  desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de 
muncă pe durată nedeterminată, precum şi acelui pe durată determinată se admite pentru motivele 
indicate în art. 86 C M.

Este inadmisibilă concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical,în 
concediu de odihnă annual, în concediu de studii, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă 
de pînă la 6 ani, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazirulor de lichidarea a unităţii.

Este interzis să fie efectuată concedierea salariaţilor fără acordul organului sindical în 
cazurile: a/  reducerii numărului sau a statelor de personal,

b/ constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din 
cauza stării de sănătate, în comânformitate cu certificatul medical,

c/ constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca 
urmare a calificării insuficiente, confirmare prin hotărîrile comisiei de atestare,

d/ încălcării repetate , pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost 
aplicate sancţiuni disciplinare,

e/ absenţei fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul 
zilei de muncă.



Pentru toate celelalte cazuri de concediere este necesar să fie consultat prealabil organul 
sindical al unităţii.

Organul sindical îşi va comunica acordul sau dezacordul(opinia consultativă) privind 
concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului de către 
angajator. în cazul dacă răspunsul nu a fost primit de angajator în acest termen, acordul 
(comunicarea opiniei consultative) a organului sindical se prezumă.

III. PROTECŢIA Şl IGIENA MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII

16. Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele 
obligaţii în acest domeniu:

a) să aprobe, în etapa de cercetare, proiectare şi executare a construcţiilor şi 
echipamentelor tehnice, de elaborare a proceselor tehniologice, soluţii conforme 
normelor de protecţie a muncii, aplicarea cărora ar elimina riscurile de accidentare a 
salariaţilor şi de contactare a bolilor profesionale;

b) să activeze numai în temeiul autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al 
protecţiei muncii, iar în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice, a 
echipamentului Individual de protecţie şi lucru -  şi în temeiul avizului corespunzător, 
documentele eliberate de organele abilitate, precum şi să menţină condiţiile pentru 
care s-au obţinmut acestea şi să solicite revizuirea documentelor menţionate în cazul 
schimbării condiţiilor iniţiale;

c) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de 
protecţie a muncii;

d) să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical;
e) să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru acordarea ajutorului medical de 

urgenţă în caz de accidente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale;
f) să contribuie la constituirea în unitate a comitetului pentru protecţia muncii;
g) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;
h) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii 

în unitate;
i) să nu atragă mijloacele salariaţilor în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea 

măsurilor de protecţie a muncii în unitate;
j) să admită la lucru numai persoane care, în urma controlului(examenului) medical, 

corespund sarcinilor de muncă ce urmează să fie executate şi să asigure periodicitatea 
acestor controale(examene);

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

l) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii, inclusiv instruirea 
împuterniciţilor pentru protecţia muncii;

m) să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu organul sindical, instrucţiuni cu privire la 
protecţia muncii, corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la 
locurile de muncă;

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

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

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

q) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie a aparaturii de 
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a 
substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;

r) să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de 
accidentare;

s) să asigure fiecare salariat contra accuidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
t) 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;

V



u ) să asigure în caz de accidente sau de îmbolnăvire la locul de muncă, acordarea 
primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale, 
v ) să efectuieze în mod stabilit de Codul M uncii, transferul la o muncă mai uşoară a 
salariaţilor care au nevoie de aceasta din motive de sănătate .( art. 225-x- C M ).
17. Condiţiile de muncă stipulate în contractul individual de muncă trebuie să corespundă 

normelor de protecţie a muncii ( art. 228 p. 2 din CM ).
Locurile de m uncă, caracterizate prin degajări nicive, indiferent unde sa afla, în spaţii 

închise sau în aer liber, vor fi amplasate, amenajate, utilate şi dotate astfel încît să se evite 
poluarea sau impactul asupra locurilor de muncă din vecinătate şi a spaţiilor sanitar- sociale 
adiacente ( art. 229 p. 3 din C M ).

Echipamentul tehnic trebuie să fie proiectat, fabricat şi utilizat astfel încît să corespundă 
standartelor şi normelor de protecţie a muncii şi să nu pună în pericol viaţa sau sănătatea 
salariaţilor (art. 230 p. 1 din C M ).Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încît.

a) să asigure condiţiile de protecţie a muncii,
b) să se evite poziţiile forţate şi nefireşti ale corpului salariatului şi să se asigure 

posibilitatea schimbării pozişiei corpului în timpul lucrului prin amenajarea locului de muncă, 
prin folosirea echipamentelor tehnice corespunzătoare, prin optimizarea fluxului tehnologic.

Pentru locurile de muncă care solicită un efort fizic sau neuropsihic sporit sau în care 
există factori nocivi de natură fizică care ar preveni vătămarea sănătăţii salariaţilor.

Locurile de muncă trebuie să fie atestate prin punctul de vedereprotecţiei şi igienii muncii 
nu mai rar decăt o dată în 5 ani ( art. 232 din C M ).

18. Salariatul are următoarele obligaţiuni în domeniul protecţiei şi igienii muncii.
a) să respecte instrucţiunule de protecţie şi igienă muncii corespunzătoare activităţii 

desfăşurate,
d) să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei,
c) să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie,cît şi pe ceilalţi 

salariaţi,
d) să nu ridice , să nu deplaseze să nu distrugă dispoziţiile de protecţie, desemnalizare şi 

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

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă 
situaţie în care nu sunt respectate cerinţele de protecţie şi igiena muncii,

f) a-şi întrerupe activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidente şi să anunţe 
imediat despre aceasta conducătorului nemijlocit,

g) să aducă la cunoştinţă conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la 
locul de muncă.(art. 226 CM/, şi are următoarele drepturi,

a ) să aibă loc de muncă corespunzător normelor de protecţie şi igienă muncii,
b) să fie asigurat în mod obligatoriu contra accidentelor de muncă şi contra bolilor 

profesionale,
c) să obţină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de muncă, despre 

existenţa riscului devătămare a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie împotrivafactorilorderisc,
d) să refuze afectuarea lucrărilor în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa sau sănătate , 

pănă la întărirea acestuia,
e) să fie asigurat, din contul angajatorului, cu ehipament de protecţie individuală conform 

regulamentului în viguare,
f  )să fie instruit în domeniul protecţiei şi igienii muncii şi să beneficieze de reciclare 

profesională pentru motive legate de protecţia şi igiena muncii, din contul angajatorului,
g ) să se adreseze către angajator, patronate, autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, instanţele de judecată pentru soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia şi igiena 
muncii,

h) să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea chestiunilor 
legate de asigurarea unor condiţii de muncă nepericuloase la locul său de muncă, la cercetarea 
accidentului de muncă sau a bolii profesionale contactate de el,

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



j) să primească compensaţiile prevăzute de lege, de convenţiile colective, de contractul 
colectiv şi de cel individual de muncă în cazul cînd este angajat la munci în condiţii 
grele, vătămătoare şi/sau periculoase.

19. Persoanele cu funcţie de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de 
protecţie a muncii poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în 
conformitate cu legislaţia în vigoare (art.244 din CM).

IV.RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMĂNĂRII Şl ELIMINAREA ORICĂREI FORME DE

LEZARE A DEMNITĂŢII ÎN MUNCĂ

20. în cadrul raporturilor de muncă în unitate acţionează principiul egalităţii în drepturi a 
tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, 
rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, apartenenţă sau activitate 
sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă.

Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale 
salariaţilor, care sunt determinate de cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia în 
vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială şi 
juridică sporită.

V.DREPTURILE, OBLIGAŢIILE Şl RĂSPUNDEREA ANGAJATORULUI

Şl ALE SALARIAŢILOR
21. Angajatorul în corespundere cu cerinţele Codului Muncii al Republicii Moldova are 

următoarele drepturi:

a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă 
cu salariaţii în modul şi condiţiile stabilite de Codul Muncii, Regulamentul intern şi de 
alte acte normative;

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

c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară în modul stabilit de Codul Muncii, 

Regulamentul intern şi de alte acte normative;
e) să emită acte normative la nivel de uniitate;
22. Codul Muncii al Republicii Moldova stabileşte următoarele obligaţiuni ale angajatorului:
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale 

convenţiilor colective;
b) să respecte clauzele contrcatelor individuale de muncă;
c) să aprobe anual statele de personal ale unităţii;
d) să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;
e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoarer cerinţelor de protecţie şi 

igiena muncii;
f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace 

necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
h) să plătească integral salariul în termenele stabilite de de Codul Muncii, de contractul 

colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă;
i) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit 

de Codul Muncii;
j) să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară 

încheierii contractului colectiv de muncă şi controlului asupra îndeplinirii lui;
k) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să 

plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative 
ce conţin norme ale dreptului muncii;

l) să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor 
legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri 
pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele 
stabilite de lege;



m) să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul 
stabilit de Codul Muncii, Regulamentul intern şi de alte acte normative;

n) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor 
de muncă;

o) să efectuieze asigurarea socială obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia 
în vigoare;

p) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea 
obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii, Regulamentul intern şi de alte 
acte normative;

q) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul Muncii, Regulamentul intern, de 
contractul colectiv şi de cel individual de muncă.

Angajatorul îşi exercită obligaţiunile în cazuri diferite împreună sau cu acordul comitetului
sindical din întreprindere.
23. Conducîndu-se de legislaţia muncii(art.9 din CM) toţi salariaţii întreprinderii au 

următoarele drepturi:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de 

muncă, în modul stabilit de Codul Muncii şi prezentului Reguament;
b) la muncă conform clauzelor contractului individual de muncă;
c) 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;
d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 

complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea 

timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor 
de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;

f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia 
şi igiena muncii la locul de muncă;

g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice 
centrale şi locale, organele de jurisdicţie a muncii;

h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul Muncii al 
republicii Moldova şi cu alte acte normative;

i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi 
aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi 
intereselor sale legitime;

j) la participare în administrarea unităţii, în conformitate cu Codul Muncii al republicii 
Moldova şi contractul colectiv de muncă;

k) 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;

l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi 
intereselor sale legitime;

m) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, 
inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii al Republicii Moldova, 
Regulamentului şi de alte acte normative;

n) la repararea prejudiciului material şi acelui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea 
obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii al Republicii Moldova, 
Regulamentul intern şi de alte acte normative;

o) la asigurarea socială obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
24. La realizarea cerinţelor contractului individual de muncă, contractelor şi convenţiilor
colective de muncă salariaţii sunt obligaţi:
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual 

de muncă;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte Regulmentul intern al unităţii;
d) să respecte disciplina muncii;
e) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor 

salariaţi;



g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie 
care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea 
patrimoniului angajatorului.

VI. REGIMUL DE MUNCĂ Şl DE ODIHNĂ
24. La întreprindere durata normală a timpului de muncă al salariaţilor constituie 8 ore pe 

zi, 40 ore pe săptămînă, cu două zile de odihnă: - sîmbăta şi duminică; pentru pădurari 7 ore pe 
zi - cu una zi de odihnă.

- pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate 
depăşi 5 ore, iar săptpmînală- 24 de ore;
- pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi pentru salariaţii care activează în condiţii de 
muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 7 ore, iar 
săfitămînală - 35 de ore.
Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limita duratei 

normale a timpului de muncă de 10 ore pe săptămînă (art.96;98;100 din CM).
25. Se stabilişte următoarea ordine a zilei de lucru:

Pentru muncitori şi administraţie:
- începutul lucrului 8.00
- repaus pentru prînz 12.00-.13.00
- sfârşitul lucrului 17.00,

Pentru pădurari şi paznici antiincendiari:
- începutul lucrului 8.00
- repaus pentru prînz 12.00-.13.00
- sfârşitul lucrului 16.00.

Paznicii lucrează conform graficului de lucru întărit pe fiecare diviziune în parte.

Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu 4 ore pentru 
toţi salariaţii, cu exepţia celor cărora li sa stabilit durata redusă a timpului de muncă ( conform 
art.96 din CM) sau ziua de muncă parţială ( conform art.97 din CM, art. 102 din CM)

Pînă a începe lucrul fiecare salariat e dator să ponteze prezenţa sa, iar la sfîrşitul zilei -  
plecare de la lucru.

Angajatotul ( administraţia, şefii de secţii, secţii, ocoale silvice, etc...) este obligat să ducă 
contul prezenţei şi plecării de la lucru a fiecărui salariat.

Lucrătorii ce se prezintă la serviciu în stare de ebrietate sunt eliberaţi de la lucru pe 
această zi. Această zi se socoate ca absenţa salariatului la lucru cu toate consecinţele de la 
aceasta.

în timpul zilei de lucru este interzis:
- sustragerea salariaţilor de la lucrul de bază pentru a examina diferite datorii obşteşti sau 

alte activităţi care nu au nimic comun cu procesul de producere;
- convocarea adunărilor, şedinţelor, altelor activităţi obşteşti care ar împiedica realizarea 

procesului de producere, cu exepţia a celor care au acces la procesul de producere;
- alte acţiuni care ar provoca stabilitatea procesului de producere.
26. Prin acordul dintre salariat şi angajator luînd în consideraţie faptul că multe lucrări la 

întreprindere sunt sezoniere ( anexa 20) se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi 
mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămînă de muncă parţială.

La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau 
copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani(inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte 
de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să 
stabilească ziua sau săptămînă de muncă parţială..

Retribuirea muncii în cazul stabilirii zilei sau săptămînii de muncă parţiale se efectuiază 
proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.

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

27. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu 4 ore 
pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă sau 
ziua de muncă parţială.



28. La solicitarea angajatarolui, salariaţii pot presta munca în afara orelor de program în 
limita a 120 de oreî ntr-un an calendaristic. în cazuri excepţionale, această limită, cu acordul 
reprezentanţilor salariaţilor, poate fi extinsă pînă la 240 ore pe anul dat.

Atragerea la munca suplimentară poate fi dispusă de angajator fără acordul salariatului:
-pentru efectuarea lucărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru preîntîmpinarea unei 

avarii de producţie ori pentru înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie sau a unei 
calamităţi naturale;

-pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna 
funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi energie electrică, de canalizare, a căilor de 
comunicaţie şi a mijloacelor de transport în comun.

în următoarele cazuri atragerea la muncă suplimentară se efectuiază de angajator cu 
acordul scris al salariatului:

- pentru finalizarea lucrului început care, din cauza unei reţineri neprevăzute legate de 
condiţiile tehnice ale procesului de producţie, nu a putut fi dus pînă la capăt în decursul duratei 
normale a timpului de muncă, iar întreruperea lui putea provoca deteriorarea sau distrugerea 
bunurilor angajatorului sau ale proprietarului, a patrimoniului municipal sau de stat;

- pentru efectuarea lucrărilor temporare de reparare şi restabilire a dispozitivelor şi 
instalaţiilor, dacă deficienţele acestora ar putea provoca încetarea lucrului pentru un timp 
nedeterminat şi pentru mai multe persoane;

- pentru efectuarea lucrărilor impuse de apariţia unor circumstanţe care ar putea provoca 
deteriorarea sau distrugerea bunurilor unităţii;

- pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucrătorului de schimb, dacă munca 
nu admite întrerupere. în aceste cazuri, angajatorul este obligat să ia măsuri urgente de înlocuire 
a salariatului respectiv.

Atragerea la muncă suplimenatră în alte cazuri decît cele indicate se admite cu acordul 
scris al salariatului şi sindicatelor.

Atragerea la muncă suplimentară se efectuiază în baza ordinului angajatorului, care se 
aduce la cunoştinţa salariaţilor respectivi sub semnătură.

în toate cazurile de atragere la muncă suplimentară angajatorul este obligat să asigure 
salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusive cele privind protecţia şi igiena muncii.

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

30. în conformitate cu cerinţele Codului Muncii al Republicii Moldova, fiecare salariatare 
dreptul: la pauză de masă de cel puţin 30 min., la repausul zilnic care nu poate fi mai mic decît 
durata dublă a timpului de muncă zilnic şi repausul săptămînal de 2 zile consecutive, de regulă 
sîmbăta şi duminica.

Pentru femeile care au copii în vîrstă pînă la 3 ani pe lîngă pauza de masă li se acordă 
pauze suplimentare pentru alimentaţia copiilor pentru unu -  nu mai puţin de 30 min. o dată la 
fiacare 3 ore, pentru doi şi mai mulţi -  nu mai puţin de o oră.

31. în corespundere cu art. 111 a Codului Muncii zile de sărbătoare nelucrătoare, cu
menţinerea salariului mediu, sunt: / r

a) 1 ianuarie -  Anul Nou;
b) 7 şi 8 ianuarie -  Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
c) 8 martie -  Ziua internaţională a femeii;
d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor);
f) 1 mai -  Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
g) 9 mai -  Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
h) 27 august -  Ziua Republicii;
i) 31 august -  sărbătoarea “Limba noastră”;
j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de primăria 

oraşului, comunei, satului.
32. 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.
Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de 

comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an 
calendaristic.

La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi 
de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.



Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în baza unei 
cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţilor.

Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, femeilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă 
la 16 ani şi părinţilor singuri care au un copil în vîrstă de pînă la 16 ani concediile de odihnă 
anuale li se acordă în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a 
anului.

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît şi 
pentru salariat. Salariatul trebuie să fie prevenit despre data începerii concediului cu cel puţin 2 
săptămîni înainte.

Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 
luni de muncă în unitate.

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

a) femeilor -  înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani;
c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
Salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta concediul de odihnă anual li se poate acorda şi 

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

baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite.
Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a 

salariatului, poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile 
calendaristice.

Concediul de odihnă anual se acordă salariatului în temeiul ordinului, emis de angajator.
Concediul de odihnă se acordă anual conform programării. Angajatorul este obligat de a 

lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an 
calendaristic.

Concediul de odihnă anual poate fi amînat sau prelungit în cazul aflării salariatului în 
concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute 
de lege.

în cazuri excepţionale, cînd acordarea concediului de odihnă anual salariatului în anul de 
muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, concediul, cu 
consimţămîntul salariatului şi cu acordul reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînat pe anul de 
muncă următor. în acest caz, în anul următor salariatul va beneficia de 2 concedii care pot fi 
cumulate sau divizate în baza cererii scrise.

Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum 
şi neacordarea anuală a concediului de odihnă salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor 
care au dreptul la concediu suplimentar în legătură cu munca în condiţii vătămătoare.

Salariaţilor, ce au activat în industria forestieră şi în ramura silvică peste fiecare trei ani 
neîntrerupţi li se acordă un concediu suplimentar cu durata de 28 zile calendaristice în ordinea 
stabilită de graficul concediilor şi în conformitate cu Regulamentul de acordare a acestui concediu 
(anexa nr.16).

Acest concediu nu poate fi compensat în numerar afară de cazul eliberării lucrătorului sau 
funcţionarului la expirarea celor trei ani de lucru. Acordarea concediului sus-numit cu avans sau 
proporţional cu timpul lucrat nu se permite.

Din motive familiare la prezentarea actelor corespunzătoare lucrătorilor li se poate oferi un 
concediu suplimentar, remunerat conform salariului tarifar (de funcţie) în următoarele cazuri şi 
limite:

• căsătorie - 5 zile
• căsătoria copiilor lucrătorului - 3 zile
• naşterea sau înfierea copilului - 3 zile ’
• decesul părinţilor, soţului, soţiei, copiilor - STzile
• decesul bunicilor, surorilor, fraţilor - 2 zile
• femeilor ce au copii în clasa I şi II -1  zi la începutul anului şcolar
• încorporarea în armată a unui membru al familiei -1  zi.
• pentru participare la lucrul Gărzii Populare -  până la 5 zile.
Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se 

poate, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile 
calendaristice, în care scop se emite un ordin.



Femeilor care 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă 
de pînă la 16 ani), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă 
anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile 
calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit 
aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai 
cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară 
prezenţa acestuia înunitate. în acest caz, salariatul nu este obligat să restituie îndemnizaţia pentru 
zilelel de concediu nefolosite.

Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuiază în 
baze generale.

în caz de rechemare, salariatul are dreptul să folosească restul zilelor din concediul de 
odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în 
cadrul aceluiaşi an calendaristic.

Folosirea de către salariat a părţii rămase a concediului de odihnă anual se efectuiază în 
temeiul ordinului angajatorului.

VII.DISCIPLINA MUNCII, ABATERILE DISCIPLINARE Şl SANCŢIUNILE 

APLICABILE, PROCEDURA DISCIPLINARĂ

33. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli 
de comportare stabilite în conformitate cu Codul Muncii, 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 şi cu Regulamentul intern al unităţii.

34. Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de:
a) mulţumiri;
b) premii;
c) cadouri de preţ;
d) diplome de onoare.
Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de societate şi faţă de stat, salariaţii pot fi 

înaintaţi la distincţii de stat(ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat.
35. Pentru încălcarea disciplinii de muncă, angjatorul are dreptul să aplice faţă de salariat 

următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art. 86 alin (1) lit.g)-k), m) şi o)-r)).
Este interzis aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei 

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

disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.
Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o 

explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează 
într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

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

Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără 
a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în 
concediul medical.

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

37.Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin, în care va fi indicat obligatoriu:
a) temeiurile de fapt şi drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;



c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.
Ordinul de sancţionbare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare de la data cînd a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării. Refuzul 
salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal 
semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentan al salariaţilor.

Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în termen de 
un an de zile de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre aplicarea ilegală a sancţiunii 
disciplinare.

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării, 
dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se 
consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.

Angajatorul este în drept să revoce în decursul unui an din propria iniţiativă, la rugămintea 
salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau a şefului nemijlocit al salariatului.

în interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare salariatului sancţionat nu ise 
pot aplica stimulări prevăzute la p. 6.3.1

VIII. DISPOZIŢII FINALE

38. Prezentul Regulament intern este consultat cu comitetul sindical al întreprinderiii şi 
întră în vigoare din data aprobării ordinului de către conducătorul întreprinderii şi este valabil pe 
termen nelimitat.

39. Prevederile Regulamentului intern care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor 
convenţiilor colective şi ale contractului colectiv de muncă, care limitează drepturile individuale şi 
colective ale salariaţilor sunt nule.Toţi salariaţii la angajare în muncă vor fi familiarizaţi contra 
semnătură cu prevederile prezentului Regulament.Salariaţii, angajaţi la data întrării în vigoare a 
Regulamentului, vor fi familiarizaţi cu prevederile lui în termen de 5 zile de la data întrării în 
vigoare a Regulamentului.

40. Regulamentul intern al întreprinderii se atîrnă la loc văzut în toate secţiile, ocoalele 
silvice , sediul întreprinderii, oficiul comitetului sindical.

Orice modificare sau completare a Regulamentului unităţii se va efectua cu respectarea 
prevederilor art 198 din Codul Muncii.


