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CAPITOLUL I 
 

I.  DISPOZIŢII GENERALE  
 

1. Prezentul Regulamentul determină principiile de bază ale activităţii Instituţiei 
Publice”LABORATORUL CENTRAL FITOSANITAR”, (în continuare – IP LCF) în 
procesul exercitării atribuţiilor funcţionale stipulate în Statutul IP LCF aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 05.12.2018. 

 
2. Regulamentul intern este elaborat în scopul optimizării proceselor de lucru şi creării 

condiţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii colaboratorilor IP LCF. 
 
3. Prezentul Regulament nu poate cuprinde prevederi ce contravin Codului Muncii al 

Republicii Moldova şi legislaţiei în vigoare. El nu permite limitarea drepturilor 
individuale sau colective ale angajaţilor. 

 
4. Prezentul Regulament poate fi completat prin norme interne de serviciu, norme generale 

sau specifice în domeniul conduitei angajaţilor instituţiei, în masura în care acestea sunt 
necesare. 

5. Respectarea Prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi colaboratorii IP LCF. 
6. Regulamentul stabilește relațiile de muncă, drepturile și obligațiile Angajatorului și ale 

Salariaților,  regulile de respectare a principilui nediscriminării și a oricărei forme de 
lezare a demnității în muncă, regimul de muncă și de odihnă, securitatea și sanătatea în 
muncă în cadrul Instituției, disciplina muncii și procedura disciplinară, formarea 
profesională continuă a angajaților Instituției. 

7. Regulamentul intern se aplică și se răsfrânge în mod obligatoriu asupra tuturor 
Salariaților Instituției, cu respectarea principilui nediscriminării și eliminării oricărei 
forme de lezare a demnității în muncă. 

8. În cadrul raporturilor de muncă acționează principilui egalității în drepturi a tuturor 
Salariaților. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, 
vârstă, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, 
apartenență sau activitate sindicală, precum și pe alte criterii nelegate de calitățile sale 
profesionale, este interzisă. 

 
CAPITOLUL II 

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI  
ŞI ALE ANGAJAŢILOR  

 
9. Drepturile şi obligaţiile privind raporturile de serviciu şi relaţiile de muncă dintre 

angajator şi angajaţii săi se stabilesc în conformitate cu Codul Muncii nr. 154-XV din 
28.03.2003, precum şi conform contractelor individuale de muncă.  

 
10. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

a)  să asigure organizarea şi funcţionarea instituţiei; 
b)  să stabilească atribuţiile funcţionale corespunzătoare pentru fiecare angajat, în 

condiţiile legii;  
c)  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor de 

serviciu ale angajatului, stipulate în contractele individuale de muncă;  
d)  să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii şi Regulamentului intern; 
e)  să încheie, să modifice, să suspende și să desfacă contractele individuale de muncă cu 

salariații, în modul și în condițiile stabilite de Codul muncii și de alte acte normative; 
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f) să stimuleze salariații pentru munca eficientă și conștiincioasă; 
g) să concedieze salariații în condițiile indicate în art. 86 din Codul muncii; 

   
11. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să respecte legile şi alte acte normative, caluzele contractului individual de muncă; 
b) să pună la dispoziţia angajaţilor spaţiu de lucru cu dotările, mijloacele materiale şi de 

lucru necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în fişa postului;  
c) să asigure angajaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi 

igienă a muncii;  
d) să organizeze activitatea colaboratorilor ţinând cont de domeniile de competenţă ale 

IP LCF, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport cu studiile, 
pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil 
volumul de muncă al fiecăruia; 

e) să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor; 
f) să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională, avându-se în vedere 

dezvoltarea competenţelor; 
g) să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a colaboratorilor; 
h) să asigure colaboratorii cu mijloace tehnice şi alte mijloace necesare pentru 

îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu; 
i) să acorde angajaţilor toate drepturile şi garanţiile ce decurg din legislaţia muncii;  
j) să asigure plata salariilor şi a altor drepturi salariale, în termenele şi condiţiile 

stabilite;  
k) să aprobe și\ sau să modifice statele de personal ale IP LCF în condițiile stabilite de 

legislația în vigoare;  
l) să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de angajat a solicitantului;  
m) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor. 
n) să respecte prevederile legale în legătură cu numirea sau, după caz, cu eliberarea din 

funcţie a personalului;  
o) să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care 

pot produce pagube patrimoniului IP LCF; 
p) să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice formă de discriminare. 
q) să aplice aceleași criterii de evaluare a calității muncii, de sancționare și de 

concediere; 
r) să asigure condiții egale, pentru femei și barbați, de îmbinare a obligațiilor de serviciu 

cu cele familiale; 
s) să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților; 
t) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală. 

 
12. Angajatul are, în principal, următoarele drepturi: 
    a)la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, 
în modul stabilit de Codul muncii; 

          b)la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă; 
          c) la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, 
securitatea și sănătatea muncii; 
          d) la salarizare corespunzător complexităţii atribuţiilor funcţiei, pregătirii profesionale şi 
experienţei sale de muncă;  
          e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea 
timpului de muncă pentru unele profesii și categorii de salariați, prin acordarea zilelor de repaus 
și de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite.  
          f) la formare profesională, reciclare și perfecționare, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
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         g) la repararea prejudiciului material și moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligațiilor 
de muncă, în modul stabilit de Codul muncii și alte acte normative; 
         h)la informarea și consultarea privind situația economică a unității, securitatea și sănătatea 
în muncă și privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în conformitate cu prevederile 
Codului muncii; 
        i)dreptul de a beneficia de stabilitate în funcţia deţinută, precum şi de dreptul de a fi 
promovat într-o funcţie superioară; 
         j)dreptul la protecţie, în caz de concediere;  
         k)dreptul la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a 
libertăţilor şi intereselor sale legitime; 
         l)dreptul la repararea prejudiciului material şi moral cauzat în legătură cu 
îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în condiţiile legii; 
         m)dreptul de a avea acces la informaţia de ordin personal; 
         n)dreptul la asigurare socială şi medicală; 
         o)dreptul la grevă în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără a deregla funcţionarea IP 
LCF; 
        p)dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
        q)alte drepturi prevăzute de prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare. 

 
13. Angajatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu ce îi revin conform fişei postului şi de a 
se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii IP LCF;  

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  
c) să se conformeze dispoziţiilor date de salariaţii cu funcţii de conducere cărora le sunt 

subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt 
ilegale. În asemenea cazuri, angajatul are obligaţia să motiveze în scris refuzul 
îndeplinirii dipoziţiei primite.  

d) obligaţia de a respecta statutul şi ordinele IP LCF, prezentul Regulament şi alte acte 
legislative şi normative în vigoare;  

e) obligaţia de a respecta măsurile de protecţie şi igienă a muncii;  
f) obligaţia de a păstra, în conformitate cu legea, confidenţialitatea în legătură cu 

faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul activităţii, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

g) să îsi perfecţioneze pregătirea profesională, în mod continuu; 
h) să anunţe personal sau prin altă persoana conducerea IP LCF în situaţia în care din 

motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în 
care absentează sau cel mult în cel mult 24 ore. Certificatul medical se va depune 
pînă cel târziu în penultima zi lucrătoare a lunii în curs în vederea introducerii în plată 
a acestuia. 

i) să aibă o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă  dând dovadă de iniţiativă, 
creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională, operativă, 
diplomaţie; 

j) să aducă la cunoştinţă conducerii orice neregulă constatată sau greutăţi în exercitarea 
atribuţiilor; 

k) să fumeze numai în spaţiile special amenajate în instituţie; 
l) să nu utilizeze timpul de lucru, mijloacele materiale şi de lucru în scopuri personale; 
m) să asigure un serviciu de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la 

luarea deciziilor, în scopul realizării competenţelor IP LCF; 
n) să asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine 

încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiilor publice; 
o) să apere în mod loial prestigiul Instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act sau 

fapt care poate produce prejudiciu imaginii sau intereselor legale ale acesteia; 
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p) să  asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi Instituției, să evite 
producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar; 

 
 
 

CAPITOLUL III. 
 

III. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL      
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE LEZARE A DEMNITĂŢII ÎN MUNCĂ 

 
14. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 

angajaţii. 
 
15. Orice discriminare directă  sau indirectă faţă de un angajat, bazată pe criterii de sex, rasă, 

vârstă, orientare sexuală, apartenenţă naţională, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, dezabilităţi, stare materială sau a mediului de provenienţă este interzisă. 

 
16. Orice angajat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de muncã adecvate 

activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncã, precum şi 
de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.  

 
17. Tuturor angajaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la salarizare 

conform legii, la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierii nelegale. 

18. Personalul cu funcţii de conducere, în ceea ce priveşte obiectivitatea în evaluare trebuie: 
a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru 
colaboratorii din subordine, 
b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a performanţelor 
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, 
promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente, 
excluzând orice formă de favoritism ori discriminare; 
c) să nu favorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de 
rudenie, afinitate sau alte criterii ilegale. 

 
CAPITOLUL IV. 

 
PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 
19. Conducerea IP LCF are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protejarea vieţii, 

securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării 
protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia; 

20. La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la pct. 19 se va ţine seama de 
următoarele principii generale de prevenire: 
a) să asigure securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor sub toate aspectele legate de 
muncă; 
b) să prevină accidentele de muncă; 
c) să informeze și să instruiască lucrătorii privind regulile de protecţie, igienă şi securitate 
a muncii; 
d) să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite; 
e) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să asigure 
dotarea corespunzătoare cu materialele necesare a locurilor de muncă; 
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21. Fiecare angajat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducerii IP LCF, astfel încât 
să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sale în timpul procesului de muncă.  

 
22. În mod deosebit, în scopul protecţiei, igienei şi securităţii muncii, angajaţii au 

următoarele obligaţii:  
a) să utilizeze corect şi să păstreze valorile şi bunurile din dotare, inclusiv 

echipamentele şi rechizitele birotice de care beneficiază potrivit complexităţii muncii 
lor; 

b) să informeze imediat conducerea IP LCF sau conducătorul nemijlocit despre orice 
situaţie ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea 
patrimoniului IP LCF, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

c) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu conducerea IP LCF pentru a se asigura că 
mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 
sănătate, în domeniul său de activitate;  

d) să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
măsurile de aplicare a acestora. 
 

23. Fiecare angajat este in drept: 
a) să aibă un post de lucru corespunzător actelor normative de securitate și sănătate în 

muncă; 
b) să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de lucru, despre existența 

riscului professional, precum și despre măsurile de protective împotriva influenței 
factorilor de risc profesional; 

c) să refuze efectuarea de lucrări în cazul apariției unui pericol pentru viața ori sănătatea 
sa până la înlăturarea acestuia; 

d) să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecție; 
e) să fie instruit în domeniul securității și sănătății în muncă din contul angajatorului; 

      
   

CAPITOLUL V. 
 

ORGANIZAREA TIMPULUI  DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ 

Timpul de muncă 
 

24. Conform legislaţiei în vigoare, durata normală a timpului de lucru nu poate depăşi 40 de 
ore pe săptămână şi este valabilă pentru toţi angajaţii IP LCF, indiferent de funcţia 
ocupată. 

 
25. Timpul de muncă în cadrul săptămânii constituie 8 ore pe zi în primele 5 zile lucrătoare, 

după care urmează două zile de repaus consecutive. 
 

26.  Pentru salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului 
de muncă nu poate depăşi 7 ore. 
 

27. Programul normal de lucru în zilele de luni până vineri inclusiv, începe la ora 800 și se 
termină la ora 1630.  Pe parcursul zilei de muncă salariaților li se oferă o pauză de masă 
de 30 minute, în intervalul de timp între 1200 -1230 . Pauzele de masă nu se vor include în 
timpul de muncă. Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârșitul programului de muncă 
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într-o zi și începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai 
mică decât durata dublă a timpului de muncă zilnic. 
 

28. Prin acordul dintre salariat și angajator se poate stabili, atât la momentul angajării la 
lucru, cât și mai târziu, ziua sau săptămâna de muncă parțială. La cererea femeii gravide, 
a salariatului care are copii în vârstă de până la 10 ani sau copii cu dizabilități (inclusiv 
aflați sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijește de un membru al familiei bolnav, în 
conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau 
săptămâna de muncă parțială. 
 

29. Munca pe fracțiune de normă este retribuită proporțional timpului lucrat sau în funcție de 
volumul lucrului efectuat. 
 

30. Activitatea în condițiile timpului de muncă parțial nu implică limitarea drepturilor 
salariatului privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepțiile 
prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi 
de muncă. 
 

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

  
32. Durata zilei de muncă în ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu cel puţin o 

oră  pentru toţi angajaţii.  
 
33. În cazul în care ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se transferă în 

altă zi, se va păstra aceeaşi durată redusă a zilei de muncă. 
 

34. Conform Codului muncii, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu menţinerea salariului 
mediu, sunt: 
a) 1 ianuarie – Anul Nou; 
b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (stil vechi); 
c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii; 
d) prima şi a doua zi de Paşti, conform calendarului bisericesc; 
e) ziua de luni la o săptămână după Paşti (Paştele Blajinilor); 
f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; 
g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; 

ziua Europei; 
h) 27 august – Ziua Republicii; 
i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”. 
j) Ziua hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în mod stabilit de consiliul 

local al municipiului, oraşului, comunei, satului; 
k) 25 decembrie – Naşterea lui Isus Hristos (stil nou). 
l) Cât şi alte zile declarate libere conform legislaţiei în vigoare. 

 
35. La dispoziţia conducătorului, cu acordul scris al salariatului, angajaţii pot lucra peste 

durata normală a timpului de muncă, în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele 
de repaus, în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această 
limită, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor IP LCF, poate fi extinsă pînă la 240 de ore. 

36.  Munca suplimentară (art.104), pentru primele două ore, se retribuie în mărime de cel 
puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele 
următoare – cel puţin în mărime dublă. 
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37.  Se admite compensarea orele de muncă suplimentară cu ore libere, cu acordul scris al 
părţilor. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea 
muncii suplimentare. 

 
38. Nu se admite atragerea la lucru peste durata timpului de muncă a femeilor gravide, a 

femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vârstă de până la 3 ani, 
precum şi a persoanelor cărora o astfel de activitate le este contraindicată, conform 
certificatului medical, eliberat în modul stabilit. 

 
39. Accesul angajaţilor în sediul IP LCF în zilele nelucrătoare se efectuează în baza acordului 

conducerii IP LCF. 
 

40. Salariaţii care întârzie de la programul de muncă stabilit, trebuie să-şi motiveze 
întârzierea. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie coordonate în prealabil 
de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui caz neprevăzut sau a unui 
motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.), superiorul ierarhic 
trebuie informat imediat.  

 
41. IP LCF are obligaţia să ţină evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare angajat. 

Fiecare conducător de subdiviziune răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei privind 
concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate 
peste programul normal de lucru, absenţe, întârzieri de la program şi alte aspecte care 
privesc timpul de muncă şi odihnă ale angajaţilor.  

  
        Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor 

 
42. Salariaţii IP LCF au dreptul, în condiţiile  legii, la concedii de odihnă, concedii medicale 

şi la alte concedii plătite.  
 

43. Angajatului i se acordă un concediu de odihnă anual, plătit, cu o durată de 28 zile 
calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi 
acordat integral sau divizat, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile 
calendaristice. 
 

44. Unuia dintre părinți care au 2 sau mai mulți copii în vârstă de până la 14 ani ( sau un 
copil cu dizabilități) li se acordă în baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual 
suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice. 

 
45. În cazul în care vechimea muncă în domeniu în care activează depăşeşte 5, 10 şi 15 ani, 

concediul de odihnă anual plătit se măreşte cu 3, 5 şi, respectiv, 7 zile calendaristice.  
 

46. Concediul de odihnă se efectuează în baza programării stabilite, de regulă, în luna 
decembrie a anului în curs pentru anul următor. 

47. Conducerea IP LCF poate rechema angajatul din concediul de odihnă în caz de forţă 
majoră sau pentru interesele urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, 
potrivit legii. 

 
48. Conform prevederilor art. 11 din Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 

09.07.2004, la prezentarea actelor respective, salariații beneficiază de concediu 
suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri: 
 

a) Căsătoria salariatului – 3 zile; 
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b) Căsătoria copilului salariatului – 1 zi; 
c) Nașterea ori înfierea copilului – 1 zi; 
d) Decesul părinților, socrilor, soțului ( soției), copilului – 3 zile; 
e) Decesul fratelui/surorii, bunicului/bunicii – 1 zi; 
f) Părinților care au copii în cl I și II – 1 zi la începutul anului școlar și ultima zi la 

sfârșitul anului școlar; 
g) Încorporarea în rândurile Armatei Naționale a membrului familiei – 1 zi. 

Concediul menționat se acordă strict în timpul survenirii evenimentului și nu poate fi 
transferat în altă perioadă. 

49. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 
14 zile calendaristice. 

50.  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 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin. 

 
51. În caz de boală, fiecare angajat al Instituției, trebuie să prezinte certificatul medical, prin 

care se motivează absenţa de la serviciu şi care constituie totodată documentul justificativ 
pentru plată. 
 

52. Concediul de odihnă anual poate fi amânat sau prelungit în cazul aflării salariatului în 
concediu medical.  

53. Angajaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională ce 
se pot acorda cu sau fără plată, potrivit legii. 

 
Programul de lucru 
 

54. Programul de lucru începe la ora 8.00 şi se termină la ora 16.30, în zilele de luni până 
vineri. Pauza de masă - 12.00-12.30.  

 
55. Pentru a-şi exercita optim atribuţiile funcţionale, angajatului i se recomandă să se prezinte la 

serviciu cu cel puţin 10 minute înainte de începerea programului de lucru, ca să-şi 
pregătească din timp locul şi agenda de lucru, iar la finele zilei de muncă - să lucreze, dacă 
este cazul, asupra  sarcinilor ce necesită să fie definitivate în regim de urgenţă. 

 
56. La sfârşitul orelor de program, colaboratorii au obligaţia să închidă ferestrele, 

robinetele sistemului de apeduct, să stingă lumina şi să deconecteze televizoarele, 
aparatele de radio, climatizoarele, computerele şi alte echipamente electrice. 

57.  Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare a timpului de 
muncă faţă de regimul de muncă stabilit în cadrul unităţii. 

58. Programul flexibil de muncă se instituie în baza acordului dintre părţi, cu monitorizarea 
de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului. 

59.  Condiţiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc în contractul 
individual de muncă. 

60. Programul flexibil de muncă se aplică fără a aduce atingere prevederilor art.100. 
61.  Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărţită în două perioade: o perioadă fixă, 

în care salariatul se află la locul de muncă, şi o perioadă variabilă, în care salariatul îşi 
alege orele de sosire şi de plecare. 
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 Alte aspecte  
 

62. Angajaţii IP LCF trebuie să adopte o ţinută şi un comportament decent, corespunzătoare 
demnităţii şi prestigiului funcţiei, abordarea unei altfel de ţinute fiind considerată abatere 
disciplinară. 

 
63. Fumatul este permis numai în spaţiile special amenajate în acest scop. 

 
64. Utilizarea telefoanelor se va efectua numai în scopuri de serviciu şi conform mijloacelor 

financiare repartizate în acest scop, de către conducătorul IP LCF. 
 

65. Se interzice categoric folosirea băuturilor alcoolice, a substanţelor narcotice sau toxice la 
locul de muncă. 

 
 

CAPITOLUL VI. 
VI. ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE. PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 
66. La îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, salariaţii IP LCF sunt obligaţi să respecte 

prevederile prezentuului Regulament. 
67. În scopul asigurării discipliniei în cadrul IP LCF, organele de conducere ale acesteia 

creează condiţiile juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă 
productivitate, formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de 
stimulări şi recompense pentru munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de 
comitere a unor abateri disciplinare. 

68. Conducerea IP LCF dispune de prerogative disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancţiuni disciplinare angajaţilor ori de cite ori constată că aceştia au 
săvârşit o abatere disciplinară. 

69. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 
legale, regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

 
70. Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele 

materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, salariatul poartă răspundere disciplinară, 
civilă, administrativă, penală, după caz. 

 
71. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, abateri disciplinare se consideră 

următoarele fapte: 
a) întârzierea sistematică la serviciu; 
b)  absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ţine cont 

de pauza de masă) în timpul zilei de muncă; 
c) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au 

fost aplicate sancţiuni disciplinare; 
d) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanţe 

stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut de lege; 
e) săvârşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din 

patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărâre a instanţei de judecată sau organului de 
competenţă căruia ţine aplicarea sancţiunile administrative; 

f)  comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori 
materiale ori care are acces la sistemele informaţionale ale angajatorului (sisteme de 
colectare şi gestiune a informaţiei) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni 
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culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii 
angajatorului faţă de salariatul respectiv; 

g) semnarea de către conducătorul unităţii, de către adjuncţii săi sau de către contabilul-
şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii; 

h)  încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă; 
i) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de 

muncă, a unor documente false, fapt confirmat în modul stabilit; 
j) admiterea încălcărilor prevăzute de acte normative aferente activităţii; 
k) alte fapte considerate ca abateri disciplinare în legislaţia muncii precum şi alte acte 

legislative şi normative în vigoare. 
72. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, angajatului îi pot fi aplicate următoarele 

sancţiuni disciplinare: 
a) avertisment; 
b) mustrare; 
c) mustrare aspră; 
d) concedierea. 

 
73. Sancţiunile disciplinare se aplică printr-un ordin, al directorului IP LCF, în care se indică 

temeiurile sancţiunii. 
74. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatrea abaterii disciplinare, 

dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării 
salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical. 

75. 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.  

76. Angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. 
77. După cercetarea prealabilă, angajatorul aplică sancţiunea salariatului vinovat. 
78. Ordinul de sancţionare se comunică colaboratorului sub semnătură, în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare din data emieterii şi îşi produce efectele de la data comunicării. 
79. Termenul de acţiune a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an de la data aplicării, cu 

excepţiile prevăzute de lege. 
80. Dacă pe parcursul termenului de acţiune a sancţiunii disciplinare, salariatul nu va fi supus 

unei noi sancţiuni disciplinare, la sfîrşitul acestui termen, se consideră că lui nu i s-a 
aplicat sancţiune disciplinară. 

81. Salariaţii sancţionaţi nu vor beneficia de premiile şi suplimentele salariale stabilite de 
Regulamentul privind salarizarea şi premierea angajaţilor IP LCF. 

82. Sancţiunile disciplinare trebuie să corespundă gravităţii încălcării săvârşite şi gradului de 
vinovăţie a colaboratorului. La aplicarea sancţiunii disciplinare se ia în considerare 
caracterul, cauzele, circumstanţele şi consecinţele faptei. 

 
CAPITOLUL VII. 

 
VII. DISPOZITII FINALE 

 
83. Măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament Intern:  

a) Procesul de elaborare, revizuire şi implementare a Regulamentului intern este realizat 
de către Juristul IP LCF; 

b) Un exemplar al Regulamentului intern va fi transmis fiecărei subdiviziuni structurale 
din cadrul IP LCF; 

c) Prezentul Regulament intern va fi adus la cunostinţă, sub semnatură, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data aprobării acestuia, fiecărui salariat al IP LCF; 
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d) Persoanele numite sau nou-angajate nu-şi pot începe activitatea, decât după ce au 
semnat că au luat cunoştinţă de prevederile prezentului Regulament;  

e) Regulamentul intern produce efecte juridice de la data luării la cunoştinţă de către 
angajaţi prin semnarea în lista anexată la Regulament, care este parte integrantă a 
acestuia;  

f) În cazul detaşării sau delegării în alte instituţii, colaboratorii IP LCF sunt obligaţi să 
respecte atât prevederile cuprinse în prezentul Regulament, cât şi regulamentele 
instituţiilor respective. 

 
84. Prezentul Regulament intern a fost elaborat în conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 154-XV din 28.03.2003 cu privire la Codul muncii al Republicii Moldova; 
- Statutul IP LCF, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 05.12.2018.  
 

 
85. Regulamentul intern este aprobat prin ordinul Directorului.  
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Lista angajaţilor Instituţiei Publice”LABORATORUL CENTRAL FITOSANITAR” 
care au luat cunoştinţă cu prevederile Regulamentului intern al Instituţiei 

 
 
Cu prevederilor Regulamentului intern, aprobat prin ordinul Directorului nr___ din _______   au 
luat cunoştinţă: 
 
Numele, prenumele                                Data                                          Semnătura 
 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
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_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
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_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                            /______________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 
_________________                              ___________                             /_____________/ 


