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Asociația Obștească „Green Nations” 
IDNO: 1019620005936, sediul: bd. D. Cantemir, nr. 5/4, mun. Chișinău, adresa de 

corespondență: bd. Ștefan cel Mare, nr. 180, mun. Chișinău 
 

PREȘEDINTE 
 

                                                          DECIZIE 
                                              
                                                   26 mai 2020 

 
Cu privire la aprobarea Regulamentului intern 

 
În temeiul pct. 4.17. al Statutului Asociației obștești „Green Nations”, aprobat 

prin procesul-verbal nr. 1 al Adunării de constituire din 22.04.2019, art. 98 alin.(4), 
art.198 alin.(1), 199 alin.(1) din Codul muncii nr. 154/2003,  

 
DECID: 

1. Se aprobă Regulamentul intern al Asociației obștești „Green Nations”, conform 

anexei. 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința tuturor angajaților Asociației obștești 

„Green Nations” prin orice mijloace care permit confirmarea comunicării. 

 

 
 
 

Denis CERNOMOREȚ 
Președintele Asociației obștești „Green Nations” 
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REGULAMENTUL 
intern al Asociației obștești „Green Nations” 

 
I. Dispoziţii generale 

 
1. Asociația Obștească „Green Nations” (în continuare „Green Nations”) este o 

organizație necomercială, apolitică, de nivel național din Republica Moldova care 
urmărește scopuri de utilitate publică, promovând în activitatea sa valorile și 
interesele naționale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, 
competiția deschisă, transparența, integritatea şi respectă normele etice ale 
sectorului necomercial. 

2. În activitatea sa, Green Nations se conduce de prevederile Constituţiei 
Republicii Moldova, Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești, altor acte 
normative, actelor sale constitutive, actelor organelor sale de conducere, inclusiv de 
prezentul Regulament intern. 

3. Regulamentul intern (în continuare - Regulament) are drept scop 
familiarizarea salariaților contractuali cu următoarele prevederi: 

1) aspectele aferente structurii organizatorice ale asociației; 
2) reglementări privind apariția și încetarea raporturilor de muncă; 
3) drepturile, obligațiile și răspunderea angajatorului și a salariaților; 
4) regimul de muncă și de odihnă; 
5) remunerarea muncii și garanțiile sociale; 
6) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile potrivit legislaţiei în vigoare, 

procedura disciplinară; 
7) reguli privind asigurarea securității și sănătății în muncă; 
8) reguli privind respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărțuirii 

sexuale și a oricărei forme de lezare a demnității în muncă; 
9) alte reglementări vizînd salariații. 
 

II. Structura și conducerea asociației  
4.  Conducerea asociației este exercitată de către organele de conducere ale 

asociației, conform atribuțiilor stabilite în actele constitutive ale asociației și 
legislației. 

5.  Din structura organizatorică a asociației fac parte Adunarea generală a 
membrilor asociației, care reprezintă organul suprem de conducere al asociației, 
Consiliul de administrare, care reprezintă organul colegial de administrare al 
asociației, care asigură conducerea asociației între ședințele Adunării Generale , 
Președintele asociației, care este organul unipersonal de conducere și Cenzorul, care 
reprezintă organul de supraveghere al asociației.  

6. În activitatea organelor de conducere, acestea sunt asistate de către secretar, 
ales de Consiliul de administrare, care nu face parte din structura organizatorică a 
asociației, dar contribuie la asigurarea activității acestora.  

7. Secretarul se subordonează organelor de conducere și supraveghere ale 
asociației.  

8.  Președintele asociației gestionează activitatea asociației dintre ședințele 
Consiliului de administrare și exercită atribuțiile prevăzute la pct. 4.17. din Statutul 
Green Nations, precum și asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre celelalte 
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organe de conducere și de supraveghere ale asociației și subdiviziunile și sucursalele 
asociației, conducerea angajaților asociației. 

9.  În lipsa președintelui, împuternicirile de conducere ale asociației sunt 
exercitate de către organele de conducere ale asociației, conform competenței lor, 
iar în cazul unor procuri întocmite de președinte, persoana împuternicită prin procură 
este în drept să acționeze în limitele care rezultă din mandatul acordat acestuia. 

10.  În cazul sucursalelor și subdiviziunilor asociației, conducerea acestora 
acționează sub conducerea președintelui asociației și sunt responsabili direct în fața 
președintelui asociației de activitatea structurilor pe care le conduc.  

11.  Sucursalele activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către 
Președintele asociaței. 

 
III. Apariția și încetarea raporturilor de muncă 

12.  În baza contractului individual de muncă negociat și semnat de părți, 
angajatorul poate emite ordin de angajare. Lipsa ordinului de angajare nu afectează 
dispozițiile contractului individual de muncă. 

13. Raporturile de muncă apar din ziua semnării contractului individual de muncă, 
dacă contractul nu prevede altfel. În cazul în care contractul individual de muncă nu a 
fost încheiat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată 
nedeterminată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de 
către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate, 
abilitată cu angajarea personalului. 

14.  La angajare, salariatul este informat cu următoarele acte/documente, 
prevederile cărora sunt necesare pentru exercitarea funcției: 

1) fișa postului sau alt act din care să rezulte atribuțiile funcționale ale 
salariatului; 

2) Regulamentul intern; 
3) Planul de acțiuni la nivel de unitate/subdiviziune/sucursală din care face 

parte, dacă există; 
4) Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat, dacă există; 
5) Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter 

personal în Sistemul de evidență a salariaților; 
6)  Alte acte normative interne. 
15.  De procesul de integrare a noilor salariați este responsabilă subdiviziunea 

resurse umane sau altă subdiviziune/salariat care exercită funcțiile acesteia și 
conducătorul subdiviziunii/sucursalei din care face parte salariatul, dacă aceasta 
există. 

16.  Conducătorul subdiviziunii/sucursalei din care face parte salariatul, iar în 
lipsa acestuia Președintele asociației, are următoarele atribuții, după cum urmează: 

1) asigură amenajarea locului de muncă al noului salariat; 
2) prezintă noul salariat; 
3) împreună cu noul salariat examinează fişa postului pentru poziţia acestuia; 
4) aduce la cunoștința salariatului Planul de acțiuni la nivel de 

unitate/subdiviziune/sucursală, documentele interne ale asociației și, inclusiv 
Regulamentul intern al asociației; 

5) asigură crearea contului adresei poștei electronice oficiale a salariatului; 
6) întocmește actele de predare-primire a bunurilor transmise sub răspundere 

personală. 
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17. În cazul concedierii din funcție a salariatului, angajatorul este obligat să 
acorde un preaviz. 

18.  Ordinul de preavizare privind concedierea se aduce la cunoştinţa 
salariatului, sub semnătură, şi conţine, în mod obligatoriu, următoarele clauze: 

1) motivul ce determină concedierea din funcție;  
2) menţiunea privind acordarea unei zile lucrătoare pe săptămînă, fără 

reducerea salariului cuvenit; 
3) alte mențiuni conform legislației. 
 
IV. Drepturile şi obligaţiile și răspunderea angajatorului și a salariaţilor 

19.  Drepturile și obligațiile angajatorului sunt reglementate de articolul 10 din 
Codul muncii al Republicii Moldova.  

20.  Drepturile și obligațiile salariaților sunt reglementate de articolul 9 din 
Codul muncii al Republicii Moldova. 

21.  Răspunderea materială a angajatorului și salariaților este reglementată în 
titlul XI din Codul muncii al Republicii Moldova. Alte tipuri de răspundere a 
angajatorului și salariatului sunt prevăzute în legislație și contractul individual de 
muncă. 

22.  Salariații sunt obligați să aibă comportament bazat pe respect, exigenţă, 
corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu 
conducătorii, colegii şi subordonaţii.  

23.  Salariații sunt obligați să aibă o conduită și ținută corespunzătoare regulilor 
de protocol, care nu ar prejudicia imaginea asociației pe care o reprezintă, precum și 
să mențină ordinea, curățenia și liniștea în birourile pentru lucru, să folosească 
conștiincios și să asigure păstrarea bunurilor din dotare, inclusiv a echipamentelor 
și rechizitelor de birou de care beneficiază. 

24. Stilul vestimentar al salariaților în timpul programului de muncă trebuie să 
fie decent și adecvat, să nu cuprindă articole în stil sport, elemente transparente, 
fuste mini (mai scurte de mijlocul genunchiului), pantalonii scurţi sau care expun 
într-o formă exagerată unele părţi ale corpului.  

25. Învoirea de la serviciu,  pentru o durată de pînă la o oră, se permite de către 
şeful subdiviziunii (în lipsa acestuia de către președintele asociației), iar pentru o 
durată mai mare de o oră, doar cu permisiunea președintelui asociației.  

26. Salariaților li se interzice: 
1) să încalce programul de muncă, inclusiv să absenteze sau să întîrzie 

nemotivat de la serviciu ori să plece nemotivat înainte de termenul stabilit de 
program; 

2) să fumeze la locul de muncă; 
3) să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică; 
4) să consume alcool în timpul programului de muncă; 
5) să utilizeze timpul de muncă, precum și bunurile ce aparțin asociației în alte 

scopuri decît cele aferente funcției pe care o dețin; 
6) să desfășoare în timpul programului de muncă activități cu caracter politic.   

 
VI. Regimul de muncă şi de odihnă 

27. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămînă, 
2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sîmbătă şi duminică. 

28. Programul de muncă este cuprins între orele  9.00 – 18.00 și pauza de masă 
între orele 13.00 – 14.00. Prin ordin al angajatorului sau prin contract, pentru 
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anumite categorii de salariați sau pentru anumiți salariați poate fi stabilit un regim 
de muncă diferit. 

29. Angajatorul poate stabili, la solicitarea motivată a salariatului, program 
individualizat de muncă în condițiile duratei normale a timpului de muncă. 

30. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 
ani sau copii cu dezabilități (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care 
îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, 
angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială. 
Respectarea de către salariaţi a regimului de muncă special va fi monitorizată de 
către conducătorul lor nemijlocit. 

31. Pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate se stabilește o durată 
redusă a timpului de muncă de 30 ore pe săptămînă, fără diminuarea drepturilor 
salariale și a altor drepturi prevăzute de legislație.  

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

33. La solicitarea angajatorului, salariații 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 reprezentanților salariaților, poate fi extinsă pînă la 240 de ore. 

34. Retribuirea muncii salariaților peste durata normală a timpului de muncă se 
efectuează în conformitate cu art. art. 157 – 158 din Codul muncii al Republicii 
Moldova. 

35. Durata zilei de muncă din ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce 
cu cel puțin o oră pentru toți salariații, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit o durată 
redusă a timpului de muncă sau ziua de muncă parţială.  

36. Nu se admite atragerea la lucru peste durata timpului de muncă a femeilor 
gravide și a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 4 ani. 

37. Reîncadrarea salariatului în funcţie înainte de expirarea perioadei pentru 
care a fost aprobată suspendarea  contractului individual de muncă, inclusiv pînă la 
expirarea termenului concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la 
vîrsta de 3 ani şi/sau a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în 
vîrstă de la 3 la 4 ani, se face imediat la cererea scrisă a acestuia.   

38. Salariaţii beneficiază de concediu de odihnă anual plătit cu o durată 
de 28 de zile (art. 113 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova). 

39. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă, de regulă, se acordă 
salariatului după expirarea a 6 luni de muncă la unitate. 

40. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau poate fi divizat în 
părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.  

41. Concediul de odihnă anual se acordă salariatului, în baza unei cereri scrise 
depusă conform programării. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul 
următor se face de către angajator, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul 
fiecărui an calendaristic. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont 
de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a asociaței. 
Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît 
și pentru salariați. 

42. Cererea de concediu se depune la contabilitatea asociației cu 14 zile 
calendaristice înainte de începerea concediului și se vizează de către Președinte. 

43. Angajatorul asigură plata indemnizației de concediu cu cel puțin 3 zile 
calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. 
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44. Salariatul poate fi rechemat din concediu de odihnă anual prin ordinul 
angajatorului, cu acordul scris al acestuia și doar pentru situații de serviciu 
neprevăzute, care fac obligatorie prezența acestuia la serviciu. Retribuirea muncii 
salariatului rechemat din concediu de odihnă anual se efectuează pe baze generale. 

45. Salariatul rechemat trebuie să folosească restul zilelor din concediu de 
odihnă anual pe parcursul aceluiași an sau în anul următor. Refuzul salariatului de 
a-și folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul. 

46. Acordarea zilelor de concediu de odihnă anual nefolosite în legătură cu 
rechemarea se face în baza cererii salariatului. Zilele de concediu de odihnă anual 
nefolosit se acordă fără plată.  

47. Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani 
consecutivi. 

48. Durata concediilor medicale, a celor de maternitate și de studii nu se include 
în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidență parțială sau totală a 
concediului cu unul din concediile menționate, în baza unei cereri scrise a 
salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral sau parțial se prelungește 
sau se amînă pe o altă perioadă convenită prin acordul scris al părților. 

49. În cazul în care incapacitatea de muncă a survenit înainte de începerea 
concediului neplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 
ani, concediile menţionate se consideră amînate şi indemnizaţia se stabileşte în bază 
generală. 

50. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în 
care salariatul s-a aflat în concediu anual (de bază sau suplimentar), în concediu 
neplătit, în concediu pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. 

51. În cazul apariției cazurilor de incapacitate temporară de muncă salariații sunt 
obligați să informeze conducătorul direct, contabilitatea și subdiviziunea resurse 
umane din prima zi de aflare în concediu medical. După finalizarea concediului 
medical, în ziua ieșirii la lucru salariatul este obligat să prezinte contabiltății 
certificatul de concediu medical completat de către pontator și semnat de către 
conducătorul direct. 

52. Înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensație în 
bani nu se admite, cu excepţia cazurilor specificate la art. 119 din Codul muncii al 
Republicii Moldova. 

53. Din motive familiale și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, 
salariatului i se poate acorda, cu consimțămîntul angajatorului, un concediu neplătit 
cu o durată de pînă la 120 zile calendaristice.  

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

1) căsătoria salariatului – 3 zile; 
2) căsătoria copilului salariatului – 1 zi; 
3) înfierea copilului – 1 zi; 
4) decesul părinţilor, socrilor, soţului (soţiei), copilului – 3 zile; 
5) decesul fratelui/surorii, bunicului/bunicii – 1 zi; 
6) mamelor care au copii în clasele I şi II – prima jumătate a zilei de muncă 

de la începutul anului şcolar și de la sfîrșitul anului școlar; 
7) încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrului familiei – 4 ore. 

55. Concediul prevăzut la pct.54 se acordă strict în timpul survenirii 
evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă. 
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56. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu 
o durată de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile 
de la naşterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului. 

 
VII. Remunerarea muncii și garanțiile sociale ale salariaților 

57. Salarizarea salariaților se efectuează în conformitate cu dispozițiile 
contractului individual de muncă și ale legislației. 

58. Salariații pot beneficia, la decizia angajatorului, de premii unice drept 
recompensă pentru performanțe individuale sau colective remarcabile sau cu prilejul 
sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din 
contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv. 

59. Salariul de funcție (salariul lunar) nu se modifică în cazul în care în luna 
respectivă există zile de sărbătoare nelucrătoare. 

60. Salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite 
de acesta, în baza unei procuri, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru 
stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar: 

a) nu mai rar decît de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de 
timp sau în acord; 

b) nu mai rar decît o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor 
lunare ale funcţiei. 

61. Angajatorul este obligat să informeze salariatul despre mărimea salariului, 
forma retribuţiei, modul de calculare a salariului, periodicitatea şi locul de plată, 
reţinerile, alte condiţii referitor la salariu şi modificările acestora. 

62. La achitarea salariului, angajatorul este obligat să informeze în scris fiecare 
salariat despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada 
respectivă, despre mărimea şi temeiurile reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care 
urmează să o primească, precum şi să asigure efectuarea înscrierilor respective în 
registrele contabile. 

63. Dacă nu se contestă cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la 
unitate, achitarea salariului se face în primele trei zile de muncă ale perioadei imediat 
următoare celei pentru care se datorează plata salariului. 

64. La încetarea raporturilor contractuale dintre angajator și salariat, salariații 
beneficiază de plata tuturor drepturilor salariale restante, inclusiv compensarea 
concediului nefolosit. 
 

VIII. Normele de conduită, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 
potrivit legislaţiei în vigoare, procedura disciplinară 

65. Disciplina muncii reprezintă obligația tuturor salariaților de a se subordona 
unor reguli de comportare stabilite în Codul muncii al Republicii Moldova, fișa 
postului, contractul individual de muncă, instrucțiuni, standarde, ordine, precum și 
în alte acte juridice interne, inclusiv în prezentul Regulamentul. 

66. Întru asigurarea respectării disciplinei muncii în cadrul asociației, 
angajatorul creează condiții necesare prestării unei munci de înaltă calitate, prin 
formarea unei atitudini conștiincioase față de obligațiile de serviciu.   

67. Pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor, manifestarea spiritului de 
inițiativă, pentru activitate îndelungată și ireproșabilă în cadrul asociației angajatorul 
poate acorda salariaților stimulări sub formă de premii, diplome, alte avantaje 
materiale sau personale. 
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68. Normele de conduită la care subscrie salariații Green Nations reprezintă un 
set de principii și standarde de conduită profesională și societală, aplicabile tuturor 
salariaților Green Nations atît în cadrul activității asociației, cît și în afara acesteia. 

69. Normele de conduită au drept scop ghidarea comportamentului salariaților 
Green Nations, astfel încît aceștia să respecte valorile morale şi profesionale, 
principiile şi normele de conduită, contribuind la crearea unui climat benefic în 
interiorul organizației, creșterea calității activității organizației, asigurarea unei 
administrări mai bune întru realizarea misiunii organizației, contribuirea la 
prevenirea abaterilor disciplinare, promovarea mesajului, principiilor și valorilor 
organizației în interiorul și exteriorul acesteia, fortificarea bunului nume a 
organizației în societate. 

70. Fiecare salariat trebuie să cunoască prezentele norme de conduitp și să se 
informeze cu diligență în privința oricăror politici și norme legale care se aplică 
activității pe care o desfășoară conform atribuțiilor funcției. 

71. Normele de conduită oferă o prezentare generală a principiilor pe care le 
folosim pentru a ne îndruma, însă nu furnizează suficiente informații pentru a 
cuprinde toate situațiile care ar putea avea un impact din punct de vedere deontologic 
și etic. Ne bazăm pe faptul că salariații vor da dovadă de discernământ și, dacă nu 
sunt siguri ce să facă și cum să procedeze în anumite situații, vor solicita îndrumări 
și vor adresa întrebări conducerii asociației. Dacă observă un fapt care pare să fie 
greșit sau inconsecvent, solicitați îndrumări de la ceilalți colegi sau de la președintele 
organizației. 

72. Orice acțiune sau inacțiune lipsită de etică, neconformă normelor 
deontologice, inechitabilă, de rea-credință sau vătămătoare poate avea un efect 
dăunător pentru cultura organizației, pentru activitatea acesteia, precum și pentru 
capacitatea asociației de a îndeplini misiunea. Astfel de situații trebuie tratate cu 
seriozitate. În anumite situații, încălcările pot duce la măsuri (proceduri și sancțiuni) 
disciplinare, iar în caz de încălcare gravă sau sistematică - inclusiv la desfacerea 
contractului. În funcție de legislație, este posibil să avem obligația legală de a raporta 
încălcările autorităților de aplicare a legii. Comportați-vă conform normelor de 
conduită și principiilor acestora și raportați orice potențiale încălcări ale legislației 
și ale normelor de conduită. 

73. Respectarea normelor de conduită constituie un criteriu pentru evaluarea 
activității salariaților organizației. 

74. Fiți un exemplu pentru colegi și pentru cei din jur, fiți consecvenți în ceea 
ce faceți și spuneți, nu faceți compromisuri în ceea ce privește integritatea, 
consolidați-vă în mod continuu competențele și cunoștințele. 

75. Tratați încălcările cu seriozitate și cooperați la investigații. 
76. Cooperați cu colegii dvs. Când vedeți un coleg într-o situație dificilă, 

discutați cu acesta, ajutați-l să aplice normele de conduită în practică. 
77. Fiți responsabili față de dumneavoastră și față de alte persoane pentru  

faptele dumneavoastră. 
78. Respectați regulile de bune maniere vestimentare în cadrul organizației și în 

societate. Vestimentația în cadrul organizației și a activităților acesteia trebuie să fie 
decentă, cu o notă de eleganţă simplă, fară a afişa opulență, aspect provocator sau 
neîngrijit,  să fie corespunzătoare evenimentului, activității și locului. În special este 
interzisă vestimentația sportivă, de baie, purtarea șlapilor, vestimentația care permite 
să se vadă picioarele mai sus de genunchi și toracele mai jos de nivelul pieptului, 
inclusiv decolteurile pronunțate. Aceste norme trebuie aplicate doar în măsura și în 
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sensul în care fac posibilă promovarea unui loc de muncă fără discriminare și 
hărțuire. 

79. Evitați activitățile personale în timpul programului de lucru, care 
interferează cu activitatea aferentă atribuțiilor funcției. 

80. Utilizați bunurile organizației doar pentru asigurarea activității acesteia. 
81. Utilizați în activitatea organizației doar software licențiat și autorizat de 

Administratorul organizației, respectați drepturile de autor și alte drepturi de 
proprietate intelectuală, pentru a nu dăuna terților și imaginii organizației. 

82. Salariații trebuie să cunoască, să înțeleagă și să respecte orientările, 
dispozițiile și regulile în ceea ce privește informațiile publice, interne, confidențiale, 
restricționate și cele privind secretul comercial, pornind de la clauzele contractului 
individual de muncă semnat cu angajatorul, legislația în vigoare, regulamentele, 
instrucțiunile și politicile interne ale organizației, precum și interesele statutare ale 
acesteia. 

83. Salariații evită şi renunţă la interesele personale ce pot compromite deciziile 
adoptate cu participarea lor, sau activitatea exercitată conform atribuțiilor funcției 
lor, se abțin de la participarea la adoptarea sau executarea unor astfel de decizii sau 
activități, dacă acestea pot fi compromise de interesul lor personal sau de apartenența 
lor la o anumită organizație. În acest context, salariații trebuie să identifice orice 
conflict de interese potențial, real și cosumat și să informeze fără întîrziere organul 
ierarhic superior despre conflictul de interese identificat. 

84. Comunicarea cu terții, mass-media, autoritățile și instituțiile publice din 
partea organizației se realizează doar prin reprezentanții săi împuterniciți, dacă 
legislația nu stabilește altfel. Să dă dovadă de profesionalism în toate comunicările 
cu terții, conducerea și ceilalți salariați. Se cere aprobarea (permisiunea) în cazul în 
care dorim ca un lucru comunicat de noi cu autorizarea administratorului 
(președintelui) organizației să fie distribuit la scară largă. Se interzice comunicarea 
informațiilor neverificate, confidențiale, restricționate sau care nu pot fi susținute 
prin probe.  Se interzice să se facă comentarii cu privire la operațiunile (activitățile) 
non-publice, sensibile și/sau confidențiale ale organizației pe platformele de 
socializare sau pe orice altă platformă publică. 

85. Susținem că, accidentele de muncă, rănirile și bolile pot fi și trebuie 
prevenite, iar organizația reafirmă și cu această ocazie că, nu există nici o lucrare 
sau orice altă activitate în cadrul organizației care să merite să fie făcută într-un mod 
nesigur pentru personal sau orice altă persoană terță și bunurile acesteia. 
Identificarea și eliminarea condițiilor și a comportamentelor nesigure reprezintă 
răspunderea fiecărui salariat sau membru al conducerii, la toate nivelurile. 

86. Se interzice, în cadrul organizației sau în afara acesteia, folosirea 
necorespunzătoare a băuturilor alcoolice sau a medicamentelor, deținerea, consumul 
substanțelor psihotrope ilegale și a precursorilor lor, aflarea în timpul programului 
de lucru sub influența acestora. 

87. La locul de muncă sau în afara acestuia nu sunt admise manifestări de 
violență. Sunt interzise angajaților purtarea sau păstrarea armelor la locul de muncă, 
în încăperile în care organizația își desfășoară activitatea, în parcările sau alte spații 
ale clădirii unde organizația  își desfășoară activitatea, precum și la evenimentele 
organizației. Ne protejăm colegii, raportând orice situație care implică agresiune 
verbală, amenințări, orice semne de ostilitate, intimidare, agresiune sau hărțuire sau 
deținerea de arme contrar regulilor expuse mai sus. 



10 
 

88. Fiecare salariat trebuie să posede şi să îşi dezvolte cultura comunicării, 
utilizînd un limbaj clar și fluent. Este interzis să se folosească în comunicarea cu 
publicul şi cu colegii expresii indecente, vulgare, discriminatorii şi dispreţuitoare, să 
se incite la ură și să manifeste atitudine motivată de prejudecăți, inclusiv să 
răspîndească informaţii calomnioase. 

89. Este interzis să discriminăm colegii, membrii asociației, conducerea 
asociației sau orice altă persoană, pe criterii de vârstă, religie, culoarea pielii, sex, 
identitate de gen, orientare sexuală, dizabilitate mentală sau fizică, naționalitate, 
etnie, situație matrimonială, stare civilă, graviditate, înălțime, greutate, cetățenie, 
informații genetice sau orice alt criteriu sau trăsături interzise prin lege sau altfel 
irelevante pentru exercitarea atribuțiilor funcțiilor sale. 

90. Fiecare salariat respectă și se comportă respectuos și cu bună-credință cu cei 
din jur și apreciază contribuția pe care o are fiecare la activitatea organizației, 
indiferent de mărimea acesteia, colaborează activ cu ceilalți membri ai personalului, 
contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă,  îi tratează pe ceilalți cu amabilitate și 
considerație. Pentru a reda în mod exemplificativ norma în cauză, trebuie de 
menționat că, angajatul va demonstra punctualitate în raport cu programul de lucru 
și cu alte activități programate în cadrul organizației, iar în caz de situații înafara 
controlului său, să informeze neîntîrziat angajatorul sau organizatorul activității 
programate. 

91. Respectați regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Nu se 
va admite solicitarea de informații excesive, irelevante și neproporționale scopului 
legal pentru care se prelucrează datele personale. Păstrarea acestora se va efectua 
doar pe termenul pentru care s-a oferit acordul privind prelucrarea datelor, iar în 
cazul în care prelucrarea se realizează în temeiul legii, în limita termenului necesar 
proporțional scopului prelucrării. Păstrarea datelor personale exclude accesul 
neautorizat la ele, alterarea  sau pierderea acestora. Titularului datelor personale i se 
va oferi acces la ele și la informația privind prelucrarea datelor sale. 

92. Nu oferiți, nu solicitați, nu acceptați și nici nu indicați niciodată dorința de 
a realiza sau accepta o plată, un beneficiu sau ceva similar, comisioane ilegale sau 
plăți de facilitare în legătură cu activitatea în cadrul organizației, în cazul în care 
acestea sunt ilegale sau neadecvate. Nu oferiți beneficii cu condiția ca destinatarul 
acestora să ofere un serviciu neaprobat de organizație sau contrar dispozițiilor legale. 

93. Fiecare salariat în mod individual, cît și întreg personalul în mod colectiv 
trebuie să caute oportunități pentru a cunoaște mai multe despre domeniul său de 
activitate, precum și despre altele, să se auto-instruiască și să-și crească nivelul de 
profesionalism, să indice angajatorului modalitățile optime pentru realizarea acestui 
deziderat, să promoveze creșterea profesională constantă a celorlalți colegi, să 
sprijine și să încurajeze ideile noi, fără ca acestea să fie în detrimentul calității și 
siguranței, să caute bune-practici, tehnologii care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți 
activitatea și rezultatele pe care le urmărește organizația, inclusiv cele care susțin 
dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător. 

94. Încălcarea normelor de conduită și a principiilor acestora constituie abatere 
disciplinară pentru care se aplică răspunderea disciplinară. 

95. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, salariaților li se pot aplica 
următoarele sancţiuni disciplinare: 

1) avertisment; 
2) mustrare; 
3) mustrare aspră; 
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4) concediere.  
96. Sancțiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile art. 207-211 

din Codul muncii al Republicii Moldova.    
97. Sancţiunea disciplinară trebuie să corespundă gravităţii încălcării săvîrşite 

şi gradului de vinovăţie a salariatului. La aplicarea sancţiunii disciplinare se ia în 
considerare caracterul, cauzele, circumstanţele şi consecinţele faptei. 

98. Actul de sancţionare se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emitere.  

99. Termenul de acţiune a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an de la 
data aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen, salariatul nu va fi supus unei noi 
sancţiuni disciplinare, se consideră că lui nu i s-a aplicat sancţiune disciplinară. 

100. Angajatorul este în drept să revoce sancțiunea disciplinară aplicată în 
decursul unui an din proprie iniţiativă, la cererea salariatului, la demersul 
reprezentanţilor salariaţilor sau al conducătorului nemijlocit al salariatului. 

101. În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului 
sancţionat nu i se pot aplica stimulări, premii sau oferi avantaje. 
 

IX. Asigurarea securității şi sănătății în muncă 
102. Angajatorul se obligă să asigure condiții normale de lucru, de natură să 

ocrotească sănătatea și integritatea fizică a salariaților. 
103. Salariații sunt obligați să-și desfășoare activitatea fără a pune în pericol atît 

persoana proprie, cît și a celorlalți salariați, să aducă la cunoștința conducătorului 
direct orice defecțiune tehnică sau altă situație care prezintă pericol pentru viața și 
sănătatea colegilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului. 

104. Angajatorul are obligația de a permite salariaților, în timpul orelor de 
muncă, accesul la serviciile medicale. 

105. Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecințe 
grave, vor fi comunicate imediat angajatorului. Angajatorul este obligat să sesizeze 
neîntîrziat Inspectoratul de Stat al Muncii. 

106. Salariații sunt obligați să utilizeze echipamentul tehnic conform cerințelor, 
fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. 

107. Salariații sunt obligați să păstreze locurile de muncă în ordine și salubre, 
astfel încît să nu necesite o salubrizare a încăperilor dincolo de limitele uzuale. 

108. La sfîrșitul programului de muncă salariații sunt obligați să închidă geamurile, 
încăperii în care activează, să deconecteze echipamentul tehnic și electric din priză, să 
stingă lumina şi să încuie uşile birourilor. 

 
X. Respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii 
sexuale  şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă 

109. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament 
faţă de toţi salariaţii și principiul nedisciminării. 

110. Se consideră discriminatorii următoarele acțiuni ale angajatorului: 
1) plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea condițiilor și criteriilor care 

exclud sau favorizează anumite persoane; 
2) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei; 
3) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de dezvoltare 

profesională; 
4) distribuirea diferențiată și neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă 

din acordarea unui statut mai puțin favorabil unor persoane; 
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5) hărțuirea sexuală. 
111. Angajatorul nu va permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de 

muncă. 
112. În cazul în care salariații se consideră discriminaţi pot să se adreseze cu 

plîngeri la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii. 

 
XI. Delegarea salariaților în deplasare în interes de serviciu 

113. Delegarea salariaților în deplasare în interes de serviciu în străinătate se 
efectuează în baza ordinului președintelui, emis în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităţilor din Republica 
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012.    

114. Ordinul de delegare se elaborează de către subdiviziunea resurse umane sau 
contabilitate în baza demersului salariatului, adresat președintelui, vizat de către 
conducătorul direct, dacă există, sau la indicația președintelui. 

115. În ordinul de delegare se indică: 
1) numele, prenumele şi funcţia persoanei delegate; 
2) scopul şi perioada delegării; 
3) ţara gazdă; 
4) sursa de acoperire a cheltuielilor. 
116. După încheierea deplasării salariații sunt obligați să  prezinte, în termen de 

5 zile lucrătoare, conducerii asociației o informaţie amplă privind scopul şi 
rezultatele deplasării. 

 


