COMITETUL SINDICAL SALARIAŢI

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
Administrație UTM – Comitet sindical salariaţi UTM
pe anii 2018 – 2020

Aprobat la şedinţa Senatului UTM
din 22 decembrie 2017

Chişinău 2017

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Contract colectiv de muncă (în continuare - CCM) este un
act juridic, care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi
sociale la nivel de Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
(în continuare UTM), încheiat între Administraţia UTM, în calitate de
Angajator și de către Comitetul sindical al salariaţilor, în calitate de
reprezentant al salariaților UTM, ambele denumite în continuare Părți.
2. Prezentul CCM a fost negociat de către membrii Comisiei pentru
negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă, desemnaţi (cu
respectarea principiului de paritate) de către UTM şi Comitetul sindical şi
este semnat de către reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, care sunt
Rectorul – Viorel Bostan, prof. univ., dr. hab. şi preşedintele Comitetului
sindical al salariaţilor – Ion Pocaznoi., conf. univ., dr.
3. Prezentul CCM este elaborat în conformitate cu instrumentele
internaționale la care Republica Moldova este parte, Codul Muncii al
Republicii Moldova, Legea sindicatelor RM, Convenţia colectivă
încheiată la nivel de ramură (nr. 444 din 25. 03. 2016) pe anii 2016 – 2020,
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 195 din 13.03.2013 privind
condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ superior
de stat cu autonomie financiară, Codul Educației al Republicii Moldova şi
alte acte legislative şi normative care conțin norme de dreptul muncii.
4. Sindicatul salariaţilor recunoaște responsabilitatea exclusivă a
Angajatorului în planificarea, organizarea și desfășurarea procesului de
studii și a activității științifice, iar Angajatorul recunoaște Comitetul
sindical salariaţi drept singurul reprezentant al salariaților și va acorda
întregul său sprijin pentru îndeplinirea sarcinilor statutare ale Sindicatului.
5. În conținutul CCM sunt prevăzute angajamente reciproce ale
salariaţilor şi angajatorului privind raporturile și condițiile de muncă,
modul de salarizare şi garanţiile social-economice etc. pentru salariaţii
UTM - suplimentare la cele prevăzute de Codul Muncii al Republicii
Moldova şi de alte acte normative. Contractele individuale de muncă
încheiate cu salariaţii Universităţii nu pot prevedea drepturi şi garanţii
de muncă sub limitele stabilite în prezentul contract. Părţile semnatare
sunt libere şi egale în negocierea clauzelor şi responsabile pentru
îndeplinirea lor.

6. Dispoziţiile prezentului CCM sunt obligatorii pentru ambele
părţi semnatare.
7. Contractul se încheie pe o perioadă de 3 ani şi intră în vigoare
din momentul semnării de către părţi. La expirarea acestui termen,
părțile vor decide privitor la prelungirea aplicării lui sau vor încheia un
nou contract. Până la semnarea unui nou contract se va semna un Acord
adițional cu aplicarea Convenției colective de muncă (nivel de ramură).
8. În conformitate cu art. 33 alin. 7 al Codului Muncii RM sub
incidenţa prezentului CCM cad salariaţii UTM, care au împuternicit
reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să
încheie CCM în numele lor.
9. CCM nu poate prevedea garanții sub nivelul Convenției colective
de muncă (nivel de ramură).
10. În scopul informării salariaților UTM cu conținutul prezentului
CCM, acesta va fi plasat pe pagina web a UTM.
11. Litigiile în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea CCM sunt litigii de muncă şi se soluţionează conform
legislaţiei în vigoare.
12. Interpretarea clauzelor Contractului se face prin consens și
respectarea Codului Muncii.
II. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR CCM
13. Drepturile și obligațiile salariaților UTM.

13.1. Salariații au în principal următoarele drepturi:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi 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 condiţiile prevăzute de standardele de stat
privind organizarea, protecţia şi igiena muncii;
d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu
calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea muncii prestate;
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
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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 continuă, specializare, recalificare şi
perfecţionare, în conformitate cu Codul muncii 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 UTM, în conformitate cu Codul
muncii, Codul educației şi cu regulamentele instituționale;
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 şi de alte acte normative;
n) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în
legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de
Codul muncii şi de alte acte normative;
o) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut
de legislaţia în vigoare;
Drepturile specifice ale personalului academic:
a) să aleagă formele şi metodele de predare, manualele, suporturile
de predare şi materialele didactice aprobate de Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării pe care le consideră adecvate realizării
standardelor educaţionale de stat;
b) să li se includă în vechimea în muncă didactică activitatea
didactică și de cercetare desfăşurată anterior în cazul transferului la o
altă instituție de învățământ care oferă programe de studii de alt nivel;
c) să beneficieze de concedii de odihnă prelungite;
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d) să li se acorde, pe bază de contract, concediu cu durata de până
la 3 luni, cu păstrarea salariului, pentru elaborarea de manuale, lucrări
monografii etc;
e) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, administrative
şi consultative ale UTM;
f) să solicite, din proprie initiativă, acordarea de titluri științificodidactice.
13. 2. Salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să îndeplinească obligațiile de muncă ce le revin conform
regulamentelor, instrucţiunilor şi fişei postului, să respecte disciplina şi
ordinea cuvenită la locul de muncă.
b) să asigure măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor primite
în gestiune, a documentelor şi materialelor didactice.
13.3. să cunoască şi să respecte normele de securitate şi sănătate la
locurile de muncă, să nu admită acţiuni care ar putea pune în pericol
viaţa proprie, viaţa studenţilor, a altor persoane, precum şi clădirile,
utilajele, instalaţiile şi alte bunuri ale Universităţii.
c) să aibă o ţinută corespunzătoare, o comportare demnă şi
cuviincioasă de salariat a instituţiei de învăţământ superior, iar
personalul didactic și științifico-didactic, în conformitate cu normele
morale şi etice ale cadrului didactic.
d) să respecte prevederile Regulamentului intern, Cartei
universitare, Codului de etică şi conduită universitară și ale altor acte
normative și legislative.
e) să respecte confidenţialitatea informației la care are acces pe
parcursul executării raporturilor de muncă.
Obligațiile specifice ale personalului academic și de conducere:
a) să asigure calitatea procesului de învăţământ prin respectarea
standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul
European al Învățământului Superior.
b) să respecte normele de etică și deontologie profesională.
c) să respecte drepturile studenţilor.
d) să creeze condiţii optime pentru dezvoltarea potenţialului
individual al studentului.
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e) să promoveze valorile general umane ale moralității, dreptății,
echității și patriotismului.
f) să îndeplinească obligaţiile prevăzute în contractul individual de
muncă şi în fişa postului şi să respecte Carta UTM, regulamentele
instituţionale şi prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova.
g) să asigure securitatea vieţii şi ocrotirea sănătăţii studenţilor în
procesul de învăţământ.
h) să nu admită tratamente şi pedepse degradante, discriminarea sub
orice formă şi aplicarea nici unei forme de violenţă fizică sau psihică.
i) să nu facă propagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă,
militaristă, aceasta fiind incompatibilă cu activitatea academică.
k) să asigure confidenţialitatea şi securitatea informaţiei care
conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
l) să nu presteze servicii cu plată studenţilor (în limitele studiilor
curriculare) cu care relaționează direct în activitatea didactică (cu
excepția cursurilor extra-curriculare).
m) să respecte garanţiile personale ale salariaţilor aleşi în organele
sindicale, garanţii statuate prin dispoziţiile art. 387-388 din Codul
muncii al Republicii Moldova.
14. Drepturile și obligațiile Angajatorului.
14.1. Drepturile Angajatorului:
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele
individuale de muncă cu salariaţii UTM în modul şi în condiţiile
stabilite de legislaţia în vigoare.
b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi
manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile UTM.
c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă.
d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul
stabilit de legislaţia în vigoare.
e) să emită acte normative la nivel de Universitate.
14.2. Obligațiile Angajatorului:
a) să respecte şi să îndeplinească clauzele Convenţiei colective
încheiate la nivel de ramură (nr. 444 din 25.03.2016) pe anii 2016-2020,
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ale Contractului colectiv de muncă şi Contractelor individuale de
muncă.
b) să asigure pentru salariaţi condiţiile corespunzătoare de muncă,
punându-li-se la dispoziţie, potrivit specificului muncii, necesarul
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
c) să remuneze la timp și în mod echitabil munca prestată de către
salariat în raport cu responsabilitatea şi complexitatea sarcinilor,
volumul şi calitatea muncii, nivelul de pregătire profesională.
d) să asigure condiţiile securităţii şi sănătăţii muncii, respectarea
normelor sanitaro-igienice.
e) să asigurare finanţărea programelor de formare continuă,
perfecţionare şi recalificare a salariaţilor şi altor măsuri, conform
Planului anual de perfecționare continuă/formare profesională, aprobat
de Senatul UTM.
f) să respecte principiul de demnitate în muncă.
g) să întreprindă, în colaborare cu Organizaţia sindicală, măsurilor
de prevenire a litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective
de muncă.
h) să nu emită acte normative la nivel de Universitate care pot
conţine clauze ce ar înrăutăţi situaţia salariaţilor.
i) să asigure salariaţilor permise nominale de acces la locul de
muncă.
j) să garanteze menţinerea locului de muncă (a funcţiei) şi a salariului
mediu, precum şi compensarea cheltuielilor legate de deplasare în
interes de serviciu conform legislaţiei în vigoare.
k) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, astfel ca
toate subdiviziunile UTM să fie dotate cu truse sanitare pentru
acordarea primului ajutor medical. Aprobarea conţinutului minim al
trusei sanitare şi, totodată, distribuţia/preluarea truselor în cadrul
subdiviziunilor Universităţii se vor realiza de către medicul șef al UTM.
III. OBLIGAŢIILE ORGANIZAŢIEI SINDICALE
15. Organizaţia sindicală salariaţi a UTM are următoarele obligaţii:
15.1. De a proteja drepturile şi interesele profesionale, socioeconomice şi de muncă ale membrilor săi conform Statutului
Sindicatului.
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15.2. Să participle la elaborarea actelor normative interne cu referire
la raporturile de muncă și cele conexe;
15.3. Să inițieze și să participle la negocieri colective, să încheie
contractual colectiv de muncă și să exercite controlul asupra executării
acestuia;
15.4. Să prezinte organelor legislative şi executive de toate nivelurile
revendicări motivate privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, studiu
şi trai, retribuirea muncii, regimul de muncă şi odihnă.
15.5. Să participe la atestările salariaţilor, să protejeze drepturile şi
interesele lor legitime.
15.6. Să exercite controlul asupra modalităţii de acordare a
înlesnirilor stabilite pentru salariaţi.
15.7. Participă în componenţa Comitetului pentru sănătate şi
securitate a muncii, comisiei pentru evaluarea locurilor de muncă;
15.8. Organizează activităţi de instruire a conducătorilor şi liderilor
sindicali şi de informare a tuturor membrilor de sindicat vizând actele
reglatorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, legislației
muncii.
15.9. Asigură control riguros asupra stabilirii şi achitării sporurilor
de compensare pentru salariaţii care activează în condiţii nefavorabile
de muncă (salariu, timp de muncă redus, concediu).
15.10. Să efectueze controlul obștesc asupra respectării legislației
muncii și locative în UTM;
15.11. Să participle la soluționarea litigiilor individuale de muncă și
a conflictelor colective de muncă. Să reprezinte interesele salariaţilor în
instanţele de judecată.
15.12. Să distribuie salariaţilor UTM bilete de tratament la sanatorii,
asigurând transparenţa şi publicitatea.
15.13. Să contribuie la organizarea odihnei şi manifestărilor culturalsportive ale salariaţilor.
15.14. Să organizeze și să desfășoare întruniri cu salariații-membri
de sindicat, cu condiția să nu creeze inconvinienţe activității instituției.
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IV. REGLEMENTĂRI ÎN STABILIREA RAPORTURILOR DE
MUNCĂ
16. Angajarea salariaţilor, încheierea, modificarea şi rezilierea
Contractelor individuale de muncă cu salariaţii se efectuează conform
legislaţiei în vigoare. Contractul individual de muncă se perfectează în
formă scrisă, se înregistrează în Registrul corespunzător, iar în baza
acestuia se emite ordinul de angajare (art.45 şi 65 din CM) și se
efectuează înregistrarea în carnetul de muncă. Contractul - tip
individual de muncă este prezentat în Anexa 1.
17. Concedierea (desfacerea Contractului individual de muncă din
iniţiativa Angajatorului) poate avea loc strict în condiţiile legii,
asigurându-se respectarea drepturilor şi garanţiilor juridice ale
salariaţilor.
18. Durata minimă a Contractului individual de muncă pe un termen
determinat pentru cadrele științifico-didactice și didactice (inclusiv
pensionarii) se va stabili 12 luni.
19. Contractul individual de muncă cu angajatul - membru de
sindicat, poate fi desfăcut din iniţiativa Angajatorului doar în strictă
conformitate cu prevederile Codului Muncii RM.
20. Durata timpului de muncă a salariaţilor nu poate depăşi 8 ore pe
zi şi 40 ore pe săptămână, cu 2 zile de repaus, una din ele fiind duminica,
cu excepţia salariaţilor cărora li se stabileşte durata săptămânală redusă
a timpului de muncă:
- invalizilor de gradul I şi II – 30 ore;
- cadrelor ştiinţifico-didactice, didactice – 35 ore;
- personalul medical – 35 ore;
- salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de
învăţământ superior şi mediu de specialitate (trimişi la studii de către
angajator, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes ) –
35 ore.
- salariaţii care activează în condiţii de muncă vătămătoare – 35 ore.
21. Durata timpului de muncă a salariaţilor se reglementează prin
orarul procesului de instruire, Contractul individual de muncă, CCM şi
Regulamentul de ordine internă al unităţii.
Durata normală a timpului de muncă pentru personalul didactic și
științifico-didactic este de 148 de ore lunar, reieşind din săptămâna de
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muncă redusă de 35 ore, şi se aplică fără a modifica normele atribuţiilor
de pedagog. Durata normală a timpului de muncă al personalului nondidactic al UTM, angajaţi cu normă întreagă, este de 8 ore pe zi şi de
40 de ore pe săptămână, realizate în săptămâna de lucru de 5 zile.
22. În scopul stabilirii unor condiţii optime de activitate, folosirii
eficiente a timpului de muncă şi timpului de odihnă a salariaţilor, se
permite stabilirea unei durate zilnice a timpului de muncă de 12 ore,
urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore (pentru beneficiarii
din Anexa 2).
23. Salariaţii beneficiază de concediu de odihnă anual, concediu de
odihnă anual suplimentar plătit, concediu neplătit, concedii sociale,
precum şi concedii de studii în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare. Concediile suplimentare plătite se cumulează cu cel de bază.
Durata concediilor de bază anuale plătite se stabileşte pentru:
- personalul științifico-didactic și didactic: 62 de zile calendaristice;
- personalul științific: 62 de zile calendaristice;
- alte categorii de personal - 28 de zile calendaristice și durate
suplimentare conform prevederilor legale în vigoare.
24. Acordarea zilelor de odihnă pentru concediu se va efectua
proporţional perioadei din momentul angajării.
25. Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă salariaţilor
în conformitate cu art. 121 din CM RM, după cum urmează:
a) salariaţii care lucrează în condiţii nocive, persoanele cu
dizabilităţi de vedere severe şi tinerii în vârstă de până la 18 ani
beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata
de 4 zile calendaristice;
b) unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până
la 14 ani (sauun copil invalid) li se acordă un concediu de odihnă anual
suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice;
c) personalul de conducere şi de specialitate, a căror muncă
implică eforturi psiho-emoţionale sporite in conformitate cu art.15 lit.
b) a Convenţiei colective de muncă pe anii 2016 – 2020 li se acordă un
concediu suplimentar plătit cu o durată de 7 zile calendaristice
(Anexa 3). Condiţiile de acordare a concediului suplimentar se stabilesc
în contractul colectiv sau individual de muncă.
d) salariaţii trimişi la studii de către angajator, şi care îşi fac studiile
10

în instituţii de învățământ superior la secţia fără frecvenţă, şi care învaţă
cu succes, beneficiază de un concediu suplimentar, parţial plătit,
păstrându-li-se 75% din salariul mediu la locul de muncă de bază:
e) pentru sesiunea de reper, executarea lucrărilor de laborator şi
susţinerea colocviilor şi examenelor - până la 30 de zile calendaristice
anual;
f) în perioada susţinerii examenelor de licenţă sau examenelor de
absolvire – până la 30 de zile calendaristice;
g) pentru elaborarea şi susţinerea proiectului/tezei de licenţă, tezei
de master – până la 90 de zile calendaristice. În scopul stimulării
activităţii de cercetare ştiinţifică salariaţii Universităţii pot benificia de:
a) un concediu plătit cu durata de până la 6 luni, nu mai rar decât
o dată la 10 ani de activitate ştiinţifică, pentru finalizarea unor tratate,
studii incluse în programele de cercetare ştiinţifică ale Universităţii, cu
aprobarea Senatului universitar;
b) un concediu plătit cu durata de până la un an, o singură dată,
pentru redactarea tezei de doctor/doctor habilitat, cu aprobarea
Senatului.
25.1. Durata concediilor suplimentare plătite pe motive familiale,
exprimate în zile lucrătoare se stabilește la cererea salariatului, conform
Anexei 4.
26. Salariaţii (cu excepţia cadrelor didactice, ştiinţifico-didactice)
care pe parcursul anului calendaristic precedent nu au beneficiat de
concediu medical şi nu au avut sancţiuni disciplinare, beneficiază
suplimentar de 3 zile de concediu plătit (cu excepția concediului de
maternitate).
27. Salariatul, aflat în concediu de odihnă, poate fi rechemat din
concediu la serviciu numai în cazurile excepţionale cu remunerare
conform legislaţiei.
28. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza
unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care
va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.
La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atât de
doleanţele salariaţilor cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări
a universității.
În perioada vacanțelor studenților și în scopul stabilirii unor condiții
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de activitate, folosirii eficiente a timpului de muncă și timpului de
odihnă a cadrelor didactice şi didactico-ştiinţifice, durata timpului de
muncă (si odihnă) poate fi stabilită conform unui orar, adoptat de
Angajator, cu acordul Comitetului sindical.
29. Compensarea prin bani a concediului nefolosit se admite doar în
cazul suspendării (în baza art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1)
lit.a) şi d) sau încetării contractului individual de muncă.
30. Persoanele angajate pe o perioadă determinată, inclusiv
pensionarii, beneficiază de concediu anual plătit.
31. Persoanele, în orarul cărora sunt incluse drept zile de muncă
zilele considerate oficial zile de sărbătoare, vor beneficia pe parcursul
lunii curente, de cel puţin o zi de odihnă în ziua de duminică (pentru
salariaţii Direcției tehnice - portarii şi lăcătuşii de serviciu).
31.1. Angajaţii de serviciu din cămine şi blocurile de studii:
lăcătuşii instalatori de tehnică sanitară, îngrijitorii de încăperi de gunoi,
tâmplarii vor avea orarul de serviciu de 6 zile lucrătoare: luni, marţi,
miercuri, joi şi vineri – 7 ore/zi, sâmbătă – 5 ore/zi. Orarul timpului de
muncă a persoanelor de serviciu va fi aprobat de către șeful Direcției
tehnice şi preşedintele BS.
31.2. Maiştrii Atelierului de instruire a studenţilor de la Facultățile
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, Textile și Poligrafie și
a Colegiului Tehnic vor profita de un concediu anual de 62 de zile.
V. PLATA MUNCII
32. Nivelul de salarizare al personalului se stabileşte conform
Hotărârii Guvernului RM nr.195 din 13.03.2013 şi nr.180 din
11.03.2013, alte acte legislative cu privire la salarizare, în raport cu
calificarea, pregătirea şi competenţa profesională a angajatului,
complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat.
33. Salariul include salariul de bază, adaosurile, suplimentele şi
sporurile la acesta, acordate din toate sursele financiare. Sistemul de
retribuire a muncii este reglementat de Regulamentul privind sistemul
de salarizare în cadrul universităţii, aprobat de Senatul UTM.
34. În dependenţă de rezultatele economico-financiare ale subdiviziunilor care se află la autogestiune, sau au venituri suplimentare din
12

acordarea serviciilor cu plată, Angajatorul stabileşte un supliment la
salariu în dependenţă de:
- aportul în muncă, rezultatele deosebite în activitate şi calitatea
îndeplinirii funcţiilor la postul ocupat;
- contribuţia la reducerea cheltuielilor materiale, energie,
combustibil, materie primă etc.
35. Salariul se plăteşte nu mai rar decât o dată pe lună.
36. Angajatorul va asigura angajaţii în mod obligatoriu cu bonuri
salariale lunare cu descifrările respective.
37. Angajatorul (prin intermediul contabilităţii) va asigura încasarea
cotizaţiilor sindicale din toate sursele de venit ale membrilor de
sindicat, în baza cererii salariatului, conform modului stabilit de
legislaţia în vigoare.
38. Repartizarea sarcinii didactice se face anual în conformitate cu
Regulamentul privind normarea activității științifico-didactice la UTM,
aprobat de Senatul UTM.
39. Angajatorul va elibera salariile angajaţilor UTM şi bursele prin
card bancar personal.
40. Salariaţilor ocupaţi la lucrări incluse în LISTA-TIP a lucrărilor
și locurilor de muncă cu condiții grele, vătămătoare și deosebit de
vătămătoare din instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și
dezvoltare, li se stabilesc sporuri pentru munca prestată în condiţii
nefavorabile (Anexa nr.4 la Convenția colectivă). Sporurile se stabilesc
în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, stabilită după atestarea
locurilor de muncă conform Regulamentului cu privire la evaluarea
condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor
ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.1335 din 10 octombrie 2002, în
mărimile prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.1 din 3
februarie 2004 „Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza
contractelor individuale de muncă”, Hot. Guv. RM nr.152 din 19
februarie 2004, după cum urmează:
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Numărul de puncte in funcţie de gradul de nocivitate,
stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002
0,5-2,0
2,1-4,0
4,1-6,0
6,1-8,0
8,1-10,0
mai mult de 10,0

Tabela 1.
Mărimea
sporului, lei
100
120
140
160
180
200

41. Stimularea muncii salariaţilor şi susţinerea lor materială se
efectuează de către angajator, cu consultarea organului sindical,
conform Regulamentului cu privire la acordarea ajutoarelor materiale
şi primelor angajaţilor, studenţilor şi doctoranzilor şi Regulamentului
privind salarizarea personalului din UTM în condiţii de autonomie
financiară aprobate de Senatul UTM, în limitele cel puţin a unui fond
lunar de salarizare pe an, calculat în baza tarifelor şi salariilor de funcţie,
ţinându-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în
conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează: 50% - pentru
premiere şi 50% - pentru acordarea ajutorului material .
VI. PROTECŢIA SOCIALĂ
42. În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de profilaxie şi recuperare
a salariaţilor şi studenţilor Angajatorul și Comitetul sindical vor suporta
cheltuielile necesare pentru funcţionarea Centrului medical universitar
în măsura posibilităţilor financiare.
43. Salariaţii la atingerea vârstei de 60, 70 și la fiecare următorii
5 ani, vor beneficia de un suport material pentru merite în dependenţă
de vechimea în muncă în cadrul UTM, după cum urmează:
- 0,75 salariu de funcție pentru vechimea în muncă de 25 ani;
- 1 salariu de funcție pentru vechime în muncă de peste 26 ani.
În cazul eliberării din funcție a cadrelor pensionare științificodidactice, didactice și auxiliar-didactice cu un stagiu de muncă în UTM
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de peste 30 ani, li se va acorda cel puţin un salariu de funcție.
Comitetul sindical, prin decizii aprobate de Birourile sindicale ori
Comitetului sindical, va menţiona salariaţii - jubiliari – membri de
sindicat, cu o primă de până la 0,3 din valoarea salariului de funcţie în
dependenţă de vechimea în muncă şi reieşind din fondurile disponibile.
44. Personalul didactic și științifico-didactic poate beneficia de o zi
pe săptămână pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi metodice,
acordate cu planul şi orarul de studii.
45. Salariaţii UTM beneficiază de dreptul de a li se acorda servicii
medicale în Centrul medical universitar, de a se folosi de bazele de
odihnă, bibliotecă, săli sportive.
46. Părţile vor participa, pe baza principiilor de egalitate, la
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive anuale ale salariaţilor
„Sănătate” (ori „Familia sportivă” (pentru salariaţi şi copiii acestora).
47. Salariaţii pensionari îşi păstrează dreptul de a se folosi de bazele
de odihnă, Centru medical universitar, bibliotecă, săli sportive.
48. Angajatorul în scopul atragerii tinerilor specialişti va susţine
persoanele care vor solicita angajarea în universitate în funcția cadre
didactice/științifico-didactice prin acordarea Statutului de „tânăr
specialist” şi a facilităţilor stipulate de legislaţie pentru această
categorie şi va constitui fonduri speciale aprobate de Senatul
universității după cum urmează:
Fonduri pentru:
- cele mai bune manuale;
- susținerea doctoranzilor și conducătorilor pentru finisarea tezelor
științifice în termenii stabiliți;
- susținerea celui mai bun cercetător științific, ș.a.
49. În scopul susținerii salariaţilor nominalizaţi cu titlul Maistru în
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Angajatorul va
acorda salariaţilor respectivi supliment la salariul de bază în mărime de
400 lei lunar.
50. Comitetul sindical va susţine material doctoranzii care vor
prezenta în termen şi vor susţine teza timp de un an după absolvire în
limitele posibile la momentul examinării cererii.
51. Angajatorul şi Comitetul sindical vor asigura transparenţa şi publicitatea în domeniile ce vizează construcţia şi întreţinerea obiectivelor de
15

menire social-culturală şi a fondului de locuinţe, repartizarea spaţiului
locativ.
52. Angajatorul de comun cu Comitetul sindical salariați vor depune
eforturi în elaborarea şi realizarea unui proiect de funcţionare a bazei
„Andrieş” (c. Condriţa), în scopul creării unor condiţii de cazare şi
odihnă a salariaţilor şi studenţilor.
53. Angajatorul va aproba orarul de activitate a Centrelor sportive
polivalente care vor prevedea ore de antrenament a salariaţilor din
echipele sportive care participă la Universiadele republicane, cât şi o
oră pe săptămână în afara orelor de muncă, pentru salariaţii sportiviamatori.
54. Angajatorul va crea condiţii pentru formarea profesională
continuă a salariaţilor cu alocarea mijloacelor financiare în
conformitate cu prevederile Art.213 al Codului Muncii RM – în limita
surselor alocate.
VII. CONDIȚIILE DE MUNCĂ. SECURITATEA ŞI
SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
55. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea unor condiţii normale de lucru, în scopul reducerii
nocivităţilor, prevenirii accidentelor de muncă conform Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 şi Cerinţelor
minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hot.
Guv. RM nr. 353 din 5 mai 2010.
În acest scop, Angajatorul şi Comitetul sindical:
- vor constitui Comitetul pentru Securitatea şi Sănătatea în Muncă
(CSSM) cu atribuţiile ce derivă din Regulamentul - cadru de organizare
şi funcţionare a CSSM aprobat în modul stabilit. Timpul utilizat pentru
activitatea în componenţa Comitetului se consideră timp de muncă şi
este retribuit conform legislaţiei în vigoare;
- CSSM va întocmi un plan anual de securitate şi sănătate în muncă
şi prevenire a riscurilor profesionale care să includă măsuri tehnice,
sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazate pe evaluarea riscurilor
acestora, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice
unităţii;
- CSSM va efectua atestarea locurilor de muncă din punct de vedere
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al securităţii şi sănătăţii în muncă nu mai rar decât o dată pe an. Lista
locurilor de muncă pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, va fi prezentată
Angajatorului la finele fiecărui an calendaristic (nu mai târziu de 15
decembrie).
- vor asigura salariaţii cu instrucţiunile – cadru de securitate şi
sănătate în muncă pentru anumite ocupaţii.
56. Angajatorul va elabora şi afişa în laboratoare, auditorii, ateliere
şi la locurile de muncă instrucţiunile de protecţie a muncii.
57. Va aloca anual în bugetul instituţiei cel puţin 2% de la fondul
de salarizare a unităţii pentru realizarea măsurilor de securitate şi
sănătate în muncă;
58. Pentru munca în condiţii vătămătoare a salariaţilor Angajatorul
va asigura, conform legislaţiei, un spor la salariu în mărime fixă, reieşind din timpul lucrat în aceste condiţii. Angajatorul va asigura
compensaţii băneşti (spor la salariu) și concedii suplimentare conform
Anexelor 3, 4 și 5. Listele de lucrări în condiţii vătămătoare pentru
salariaţii U.T.M. sunt indicate în Nomenclatorul lucrărilor executate în
condiţii vătămătoare de muncă (Anexa 5), pentru care sunt stipulate
sporuri conform Hot. Guv. R.M. Anexa 5 la prezentul CCM este
elaborată în baza tabelei 1.
59. Angajatorul va asigura pentru salariaţii, care utilizează monitorul
pentru îndeplinirea obligațiunilor de serviciu şi ocupă locul de muncă
inclus în lista locurilor de muncă în condiţii nocive, controlul gratuit al
medicului oftalmolog (Hot. Guv. RM nr.819 din 01.07.2016) în cadrul
Centrului medical universitar.
60. Angajatorul va asigura cu echipament individual şi îmbrăcăminte
specială de protecţie şi de lucru angajaţi care activează în condiţii
nocive de muncă din următoarele subdiviziuni:
- Direcția Tehnică;
- laboratoarele din cadrul Facultății Tehnologia Alimentației;
- Editura „Tehnica-UTM”;
- Facultatea Energetică și Inginerie Electrică;.
- Centrul Național Tehnologii Spațiale,
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VIII. ORGANELE SINDICALE ALE UNIVERSITĂŢII şi
GARANŢIILE ACTIVITĂŢII
61. Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat
normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, CCM,
Regulamentului de ordine internă al universității, precum şi ale
drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
Comitetul sindical are dreptul să participe la elaborarea actelor
juridice din universitate, ce vizează drepturile şi obligaţiile salariaţilor.
62 Angajatorul recunoaşte drepturile de activitate ale Organizaţiei
sindicale salariaţi a UTM conform legislaţiei în vigoare şi garantează:
62.1. În scopul reglementării şi ridicării eficienţei activităţii
organelor sindicale, şi în conformitate cu Convenţia colectivă de
muncă, angajatorul va acorda până la 4 ore de lucru pe săptămână
salariaţilor, preşedinţi electivi ai organelor sindicale, în scopul
executării obligaţiilor sindicale, cu păstrarea salariului de funcţie.
62.2. Să nu aplice sancţiuni şi să nu concedieze din iniţiativa proprie
membrii organelor sindicale fără acordul Comitetului sindical.
62.3. Păstrarea salariului mediu activiştilor sindicali pe perioada
instruirii lor, participării la lucrările Consiliului General al Federației
Sindicale a Educației și Științei, plenarelor, conferinţelor şi congreselor
sindicale.
62.4. Să asigure locul precedent de muncă sau unul similar salariaţilor eliberaţi din post în legătură cu transferul în funcţii elective în
organele sindicale.
63. Angajatorul şi liderul sindical îşi vor comunica reciproc şi în
timp util hotărârile privind toate problemele importante în domeniul
relaţiilor de muncă.
64. Angajatorul va asigura condiţiile adecvate necesare pentru
activitatea Organizaţiei sindicale după cum urmează:
64. 1 Angajatorul efectuează, fără plată, în modul stabilit, colectarea
cotizațiilor de membru de sindicat și le transferă lunar pe contul de
decontare al organului sindical respectiv.
64.2. Va asigura Comitetului sindical salariaţi o încăpere mobilată.
64.3. Va asigura Comitetului sindical salariaţi un număr de telefon.
64.4. Va permite utilizarea gratuită de către Comitetul sindical a
bazei materiale cu destinaţie specială, culturală şi sportivă, a sălilor,
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auditoriilor, tehnicii de multiplicare, a transportului, etc., pentru
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sindicale.
64.5. Va asigura Comitetului sindical acces la informaţiile ce privesc
problemele de angajare, salarizare, protecţia muncii şi socială, etc.
IX. ACORDAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE LA
CONSTRUCŢIA SPAŢIULUI LOCATIV
65. Acordarea salariaţilor UTM a dreptului de participare la construcţia
apartamentelor prin ipotecă se va efectua conform Regulamentului cu
privire la repartizarea spaţiului locativ în blocurile locative din Cartierul
Râşcani şi Botanica salariaţilor UTM, elaborat de către Comisia universitară
şi aprobat de Senatul UTM la 25 septembrie 2007.
X. DISPOZIŢII FINALE
66. În caz de apariţie a unor circumstanţe care atrag după sine completări şi modificări în condiţiile prezentului Contract, partea interesată
previne în scris cealaltă parte despre aceasta, prevederile respective
fiind introduse de comun acord de către comisia mixtă de negociere:
Angajator - Comitet sindical salariaţi.
67. Totalurile se examinează la conferinţa sau adunarea reprezentanţilor salariaţilor, convocată nu mai rar decât o dată în doi ani.
68. După înregistrarea în modul stabilit de lege prezentul Contract
va fi multiplicat şi repartizat în toate subdiviziunile şi organizaţiile
sindicale ale Universităţii și va fi plasat pe pagina web a instituției.
69. Anexele 1, 2, 3, 4, și 5 prezintă părţi indispensabile a prezentului
Contract.
70. Prezentul Contract poate fi suplimentat pe parcursul termenului de
valabilitate cu Acorduri adiţionale determinate de semnarea unor Acorduri
adiţionale la Convenţia colectivă de muncă (nivel ramură) ori, altor
circumstanţe, actuale de a suplimenta CCM.
VIOREL BOSTAN
Rector U.T.M.
prof.univ., dr. hab.

Ion Pocaznoi
Preşedinte
Comitet sindical salariaţi,
conf.dr.
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Anena nr.1
la Contractul colectiv de muncă
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr._____
mun. Chișinău

„____”___________ 20_____

I. Părţile contractului
Angajator Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sediul în mun.
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168, înregistrată la Ministerul Justiției al
Republicii Moldova la 29.01.2007, cod fiscal 1007600001506, reprezentată
legal prin dl Viorel BOSTAN, rector, şi
Salariatul/salariata
........................................................................................,
Nume Prenume

cod personal ........................................................,
domiciliat/domiciliată în …….………………….......................................................,
posesor/posesoare al/a BI seria ........... nr. ..................., eliberat de of. ..........
la data de ..................................., conducându‐ne de prevederile articolelor
45‐94 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 154‐XV din 28 martie 2003,
am încheiat prezentul Contract individual de muncă în următoarele condiţii,
asupra cărora am convenit:
II. Obiectul Contractului
Prezentul contract reglementează raporturile de muncă, precum şi
altele în conexiune cu acestea, care apar între Angajator şi Salariat, în
conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, alte acte normative,
care conţin norme de dreptul muncii.
Salariatul este angajat în calitate de ........................................................
în cadrul................................................................
(denumirea subdiviziunii UTM).
III. Modalitatea muncii
Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.
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IV. Durata Contractului
a) nedeterminată, salariatul/salariata urmând să înceapă activitatea la
data de .....................................;
b) determinată, pe perioada cuprinsă între data de ………………..…….......
şi data de …………................/pe perioada suspendării Contractului individual
de muncă al titularului de post sau pe perioada aflării acestuia în concediu de
…………………………………………………..……... .
La încetarea contractului individual de muncă, salariatul trebuie să
restituie Universităţii toate materialele de muncă, documentele, obiectele
de inventar ce i‐au fost oferite pentru exercitarea obligațiunilor de serviciu.
La încetarea Contractului individual de muncă a salariatului gestionar va fi
instituită, prin ordinul rectorului UTM, Comisia de predare‐primire a
bunurilor materiale, în baza demersului conducătorului subdiviziunii
respective, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data încetării contractului
individual de muncă.
c) perioada de probă este de ……………..………………….…………………….,
stabilită conform prevederilor art. 60‐63 din CM al RM.
V. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul
individual de muncă. Fișa postului se întocmește de către conducătorul
locului de muncă, conform modelului tipizat (Anexă la contract). Fișa postului
se semnează cel târziu în termen de 10 zile calendaristice din momentul
încheierii Contractului individual de muncă și se actualizează ori de câte ori
este necesar, inclusiv în legătură cu schimbarea specificului muncii și a locului
de muncă.
Fișa postului va include și descrierea riscurilor specifice funcției.
VI. Regimul de muncă
Regimul de muncă este reglementat de Regulamentul intern al
Universităţii.
Durata normală a timpului de muncă pentru personalul didactic și
științifico‐didactic este de 148 de ore lunar, reieşind din săptămâna de muncă
redusă de 35 ore, şi se aplică fără a modifica normele atribuţiilor de pedagog.
Normarea activității didactice și științifico‐didactice se realizează conform
Regulamentului cu privire la normarea activității științifico‐didactice în UTM,
aprobat la ședința Senatului din 28.06.2016. Repartizarea nominală a sarcinii
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didactice se face la începutul fiecărui an de studii, în conformitate cu
prevederile Regulamentului sus‐numit. Volumul de muncă al fiecărui cadru
didactic, ştiinţific şi ştiinţifico‐didactic este înregistrat în planul individual de
activitate, întocmit pentru întregul an de studii, în conformitate cu planul de
activitate al departamentului/catedrei.
Durata normală a timpului de muncă a angajaților cu normă întreagă
(personal non‐didactic) este de 8 ore pe zi – 40 de ore pe săptămână,
realizate în săptămâna de lucru de 5 zile.
Stabilirea timpului parțial de muncă se face prin acord adițional la
prezentul contract.
VII. Regimul de odihnă
Regimul de odihnă este reglementat de Codul Muncii al RM,
Convențiile Colective nivel național și ramural, Contractul colectiv de muncă,
Regulamentul intern al Universităţii, alte acte normative.
VIII. Salariul
1. Salariul total al salariatului UTM pentru activitatea desfăşurată
lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit
sarcinilor şi atribuţiilor din fişa postului, se constituie din:
partea fixă a salariului, care reprezintă mărimea lunară a salariului,
stabilită în sumă fixă şi constituie garanţia minimă de remunerare a muncii a
salariaților UTM, în funcție de postul ocupat;
partea variabilă a salariului, care reprezintă un supliment de plată la
partea fixă a salariului, stabilit pentru competenţe profesionale şi nivelul de
realizare a unor indicatori de performanţă;
alte norme şi garanţii salariale, ajutorul material, care reprezintă
normele specifice de salarizare, sporurile de compensare pentru munca
prestată în condiţii nefavorabile, precum şi alte adaosuri și suplimente;
2. Sistemul de retribuire a muncii salariaţilor UTM este reglementat în
conformitate cu art. 135, alin. (5) din CM al RM, prin Hotărârea Guvernului
nr. 195 din 13.03.2013 privind condițiile de salarizare a personalului din
instituțiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară.
Data la care se plătește salariul este data de 15 a fiecărei luni.
3. În cazul deplasărilor, Salariatul are dreptul la compensarea
cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare.
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IX. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
g) drepturile prevăzute în art. 9, alin. 1 din Codul Muncii.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) de a respecta disciplina muncii;
c) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în Universitate;
e) obligaţiile prevăzute în art. 9, alin. 2 din Codul Muncii.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva
legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare, potrivit legii, Contractului colectiv de muncă aplicabil şi
regulamentului intern.
d) drepturile prevăzute în art. 10, alin.1 din Codul Muncii.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele
individuale de muncă, din Contractul colectiv de muncă aplicabil şi din
legislația în vigoare;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere
la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra
elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de
salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
f) obligaţiile prevăzute în art. 10, alin. 2 din Codul Muncii.
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X. Responsabilitatea părţilor
1. Responsabilitatea părţilor este determinată conform legislaţiei în
vigoare.
2. Partea Contractului individual de muncă, care a cauzat, în legătură
cu exercitarea obligaţiilor de muncă, un prejudiciu material şi/sau moral
celeilalte părţi a contractului, va repara acest prejudiciu, conform legislaţiei
în vigoare a RM.
3. Încetarea raporturilor de muncă după cauzarea prejudiciului
material şi/sau moral nu presupune eliberarea părţii culpabile de repararea
prejudiciului cauzat.
XI. Dispoziţii finale
1. Prevederile prezentului Contract individual de muncă se
completează cu dispoziţiile Codului Muncii.
2. Orice modificare (completare) privind clauzele contractuale în
timpul executării Contractului individual de muncă impune încheierea unui
act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
3. Va fi considerată drept modificare (completare) a prezentului
Contract individual de muncă orice schimbare ce se referă la:
a) durata contractului;
b) locul de muncă;
c) specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase,
introducerea clauzelor specifice conform art. 51 din Codul Muncii etc.);
d) cuantumul retribuirii muncii;
e) regimul de muncă şi de odihnă;
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
g) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
4. Locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către
angajator prin deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea la alt loc de
muncă, în conformitate cu art. 70 şi 71 din Codul Muncii.
5. În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art. 104 alin. (2) lit. a)
şi b) din Codul Muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă
de cel mult o lună, locul şi specificul muncii salariatului fără consimţământul
acestuia şi fără operarea modificărilor respective în prezentul Contract
individual de muncă.
6. Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul
aceleiaşi unităţi, cu modificarea Contractului individual de muncă conform
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art. 68, precum şi angajarea prin transfer la o muncă permanentă la o altă
unitate sau într‐o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu
acordul scris al părţilor.
7. Suspendarea prezentului Contract individual de muncă poate
surveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părților (art. 76 din Codul
Muncii);
b) prin acordul părţilor (art. 77 din Codul Muncii);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 78 din Codul Muncii).
8. Prezentul Contract individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voința părţilor (art. 82, 305 și 310 din
Codul muncii);
b) prin acordul scris al părţilor (art. 821 din Codul Muncii);
c) la iniţiativa uneia dintre părţi (art. 85 şi 86 din Codul Muncii).
10. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea sau încetarea prezentului Contract individual de muncă sunt
soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial,
potrivit legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract individual de muncă este întocmit în două
exemplare având aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la
Angajator, iar cel de‐al doilea – la Salariat.
XVII. Datele de identificare ale părților

Angajator

___________________
Viorel BOSTAN

Salariat

___________________
semnătura

___________________
Nume Prenume

25

Anexa nr.2
la Contractul Colectiv de muncă
LISTA
profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă
de 12 ore, urmată de o perioadă de repaos de cel puţin 24 ore
Nr
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8

Nr. grupei
de bază sau
codul ocupaţiei
9132
962911
962908
834305
5120
933306
311313
311402

Denumirea grupei de bază sau a ocupaţiei
Funcţionar de serviciu în cămin
Portar (bloc de studii),
Portar (paznic) de noapte (cămine)
Liftier
Bucătar
Hamal
Tehnician-electrician
Dispecer la telecomunicaţii
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Anexa nr.3

la Contractul colectiv de muncă
Durata concediului de odihnă anual pentru efort pshiho-emoțional
al salariaţilor conform Convenţiei colective de muncă
(nivel de ramură) pe anii 2018-2020
Conc. Conc.
de baza supl.
Rector, prorector*, preşedintele consiliului ştiinţific*,
decan, prodecan, șef de departament/direcţie de studii,
de calitate
62 *În caz de nerealizare în anul de studii a unei sarcini
didactice de cel puţin 240 de ore concediul pentru
această categorie de salariaţi se va acorda cu o
durată de 28 plus 7 zile
Personal ştiinţific: cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific
superior, cercetător ştiinţific coordonator, cercetător ştiinţific
principal.
62 Director Centru ştiinţific (cercetător șt. superior,
coordonator principal)
62 Personal didactic auxiliar: Director/şef al bibliotecii,
adjunctul lui, bibliotecar, bibliograf, bibliograf principal,
şef de oficiu, metodist, redactor, reporter, corector,
28 7
laborant-metodist, şef laborator, laborant de toate tipurile
Personal administrativ şi tehnic: Conducător (şef) al
departamentului, direcţiei, serviciului, laboratorului,
de doctorat, secretar ştiinţific, secretar-şef, metodist
şef arhivă, arhivar
28 7
Director al clubului sportiv, de orăşel studenţesc, maistru
28 7
Contabil şef, contabil-şef adjunct, contabil, contabil-superior,
contabil-coordonator, economist, casier-contabil, casier
28
7
Director adjunct pe gospodărie, şef de gospodărie
28
7
Consilier al rectorului
28
7
Specialist documentație instruire,
metodist curator
28
7
Dactilografă, şef secţie, secretar dactilografă
28
7
Jurist, jurist consultant
28
7
27

Inspector de toate tipurile
Metrolog, fotograf
Conducător artistic (de ansamblu muzical,de dans,
regizor, acompaniator)
Şef serviciu, şef bază de odihnă
Şef de observator astrofizic, inginer pentru deservirea
telescopului
Magaziner depozit de substanţe chimice, şef depozit,
Intendent, şeful căminului, lenjereasă
Inginer de toate specialităţile, inginer şef
Electrician, lucrător tehnic
Bucătar-şef
Lucrător pentru deservirea şi reparaţia curentă a clădirii
Lăcătuş instalator tehnică sanitară, dulgher, strungar,
lăcătuş electric.
Sudor, zugrav, parchetar
Şef parc de maşini, conducător auto, tractorist,
excavatorist,
Medic-şef, medic, soră medicală, masor, kinetoterapeut
A) Colegiul tehnic: Director, director adjunct
(pe educaţie, instruire), profesor
Serviciul formare continuă şi parteneriate – colaboratori
cu sarcină didactică-coordonator de programe

28

28
28

7
7

28
28

7
7

28
28
28
28
28
28
28

7
7
7
7
7
7
7

28
28

7
7

28
28

7
7

62

-

62

-

Anexa nr.4
la Contractul colectiv de muncă
Durata concediilor suplimentare plătite pe motive familiale,
exprimate în zile lucrătoare
În caz de:
Căsătoria salariatului
Căsătoria copilului salariatului
Înfierea copilului
Decesul părinţilor, socrilor, soţului/soţiei,
copilului, buneilor, fraţilor / surorilor
Părinţilor care au copii în clasele I-IV
Încorporarea în rândurile Armatei
Naţionale a membrului familiei
Jubileul / aniversarea salariatului (30, 40,
50, 60, 70 ani)
Atingerea vârstei de pensionare
Persoanele care pe parcursul anului
calendaristic precedent nu au beneficiat de
concediu medical, cu excepția concediului
de maternitate
Tatăl copilului nou-născut
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3 zile
3 zile
2 zile
3 zile. În caz de
necesitate de a se
deplasa peste 300 km
– 5 zile
Câte o zi la începutul
şi sfârşitul anului de
studii
1 zi
1 zi
1 zi
3 zile

3 zile, în primele 56
de zile de la naşterea
copilului

30

31

32

33

34

35

36

