
COORDONAT APROBAT
Proces - verbal al Proces - verbal al
şedinţei Comitetului şedinţei Senatului
Sindical al colaboratorilor     U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu“
nr._____ din___________  nr.5/6 din 30.08.2007

R E GU LA M E N T U L  I NT E R N
AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
 „NICOLAE TESTEMIŢANU“ DIN REPUBLICA MOLDOVA

I.  Dispoziţii Generale

1.1 Regulamentul intern al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie « Nicolae Testemiţanu » este un act
juridic la nivel de unitate care reglementează raporturile de muncă între administraţie şi salariaţi.
1.2 Regulamentul intern este elaborat în temeiul art.198-199 al Codului Muncii al Republicii Moldova aprobat
prin Legea 154-ХV din 28 martie 2003.
1.3 Clauzele prezentului Regulament se extind asupra tuturor salariaţilor şi subdiviziunile ei structurale şi se
afişează în toate subdiviziunile într-un loc vizibil.
1.4 Clauzele prezentului Regulament sunt în concordanţă cu actele legislative şi normative, convenţiile
colective în vigoare şi nu limitează drepturile individuale şi colective ale salariaţilor.

ІІ. Protecţia şi igiena muncii

2.1Obligaţiile angajatorului privind asigurarea protecţiei muncii:
a) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii;
b) să stabilească împuternicirile şi obligaţiunile şefilor de subdiviziuni privind realizarea măsurilor de protecţie
a muncii, să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;
c) să admită la lucru persoane, în urma controlului (examenului) medical, care corespund sarcinilor de muncă ce
urmează să la execute; să asigure periodicitatea acestor controale (examene) în conformitate cu prevederile
Ordinului M.S. nr.132din 17 iunie 1996 “Privind examinele medicale obligatorii la angajare în muncă şi
periodice ale lucrătorilor care sînt supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili”.
d) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale
la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare;
e) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii, inclusiv instruirea împuterniciţilor pentru
protecţia muncii;
f) să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, instrucţiuni cu privire la protecţia
muncii, corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
h) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru;
g) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire
excesivă a pielei sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mâinilor;
i) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control,
precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea
proceselor tehnologice;
k) să nu ceară salariaţilor îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare;
m) să asigure fiecare salariat contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
l) să asigure publicitatea, cercetarea, evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a acidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora.

2.2 Obligaţiile salariaţilor în domeniul protecţiei muncii:
- Salariaţii au următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii:
a) să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;
b) să utilizeze mijloacele de protecţie individuală conform destinaţiei;
c) să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi;



d) să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să nu
împedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a influenţei factorilor de risc;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sînt
respectate cerinţele de protecţie a muncii;
f) să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta
conducătorului său nemijlocit;
g) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă.

2.3 Dreptul salariatului la o muncă care să corespundă normelor de protecţie a muncii
-Fiecare salariat are dreptul:
a) să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecţie a muncii;
b) să fie asigurat în mod obligatoriu contra accidentelor de muncă, contra bolilor profesionale;
c) să obţină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de muncă, despre existenţa riscului de vătămare
a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc;
d) să refuze efectuarea lucrărilor în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa şi sănătate, pănă la înlăturarea
acestuia;
e) să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament de protecţie individuală şi colectivă în modul stabilit;
f) să fie instruit în domeniul protecţiei muncii şi să beneficieze de reciclare profesională pentru motive legate de
protecţia muncii, din contul angajatorului;
g) să se adreseze către angajator, patronate, sindicate, autorităţilor publice centrale şi locale, instanţelor de
judecată pentru soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia muncii;
h) să participe personal şi prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea chestiunilor legate de asigurarea
unor condiţii de muncă nepericuloase la locul său de muncă, la cercetarea accidentelor de muncă sau bolii
profesionale contractate de el;
i) să fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu menţinerea locului de
muncă şi a salariului mediu pe durata efectuării controlului respectiv;
j) să primească compensaţiile prevăzute de lege, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de cel
individual de muncă în cazul cînd aste angajat la muncă în condiţii grele, vătămătoare şi /sau periculoase.

ІІІ. Respectarea principiului nediscriminării şi eliminarea oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă

-Angajatorul va respecta şi va asigura respectarea principiului sus menţionat în cadrul unităţii referitor
la:
3.1 interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în domeniul raporturilor de muncă;
3.2 asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care
corespund cerinţelor protecţiei şi igienei muncii şi a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de
muncă, la acordarea concediului anual de odihnă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus şi de
sărbătoare nelucrătoare;
3.3  asigurarea egalităţii în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor;
3.4 garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp, integrală şi echitabilă a salariului;
3.5 asigurarea egalităţii salariaţilor, fără nici o discriminare, la avansare în serviciu, luîndu-se în consideraţie
productivitatea muncii, calificarea şi vechimea în muncă în specialitate, precum şi la formare profesională,
reciclare şi perfecţionare;
3.6 asigurarea dreptului salariaţilor la asociere pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor, inclusiv a dreptului
salariaţilor de a se asocia în sindicate şi de a fi membru de sindicat;
3.7 asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii;
3.8 asigurarea dreptului salariaţilor la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în perioada
activităţii de muncă;
3.9 garantarea respectării principiului egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Interzicerea oricărei
discriminări, directă sau indirectă, a salariaţilor pe criterii de sex, vărstă, rasă, religie, opţiune politică, origine
socială, domiciliu, handicap, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi alte criterii nelegate de calităţile sale
profesionale;
3.10 asigurarea accesului la informaţia deplină despre datele sale personale şi modul de prelucrare a lor;
3.11 asigurarea accesului liber şi gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la efectuarea copiilor de pe
orice act juridic care conţine datele sale personale cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;



3.12 să nu comunice unor terţe persoane datele personale ale salariatului fără acordul scris al acestea, cu
excepţia cazurilor cînd acest lucru este necesar în scopul prevenirii unui pericol pentru viaţa sau sănătatea
salariatului, precum şi a cazurilor prevăzute de lege.

IV. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului

(1) Angajatorul are dreptul :
a) să încheie, să modifice să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în modul şi în
condiţiile stabilite de Codul Muncii şi de alte acte normative;
b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de
bunurile angajatorului;
c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară în modul stabilit de Codul Muncii şi alte acte normative, inclusiv
şi prezentul Regulament;
e) să emită acte juridice la nivel de unitate;
f) să încheie contracte scrise cu privire la răspunderea materială deplină conform prevederilor Hotărârei
Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004.
g) ţinînd cont de circumstanţele concrete în care a fost cauzat pregudiciul material, angajatorul este în drept să
renunţe, integral sau parţial, la repararea prejudiciului material de către salariatul vinovat;
h) să stabilescă drepturi şi garanţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de Codul Muncii şi alte acte
normative;

(2) Obligaţiile angajatorului:
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor colective;
b) să respecte clauzele contractului individual de muncă;
c) să aprobe anual statele de personal ale unităţii;
d) să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;
e) să asigure salariaţilor condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de  protecţie şi igiena muncii;
f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea
obligaţiilor lor de muncă,
g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
h) să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul Muncii, de contractul colectiv şi de contractele
individual de muncă;
i) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de prevederile
Codului Muncii;
j) să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară încheierii contractului
colectiv de muncă şi controlul asupra îndeplinirii lui;
к) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supravegere şi control, să plătească amenzile
aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;
l) să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor
acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre
aseasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
m) să asigure salariaţilor condiţii social – sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiunilor lor de muncă;
n) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia în
vigoare;
o) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă,
în modul stabilit de  Codul Muncii şi alte acte normative;

V. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariaţilor

5.1 Salariatul are dreptul;
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, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;



d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi
calitatea lucrului efectuat;
e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă
pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a
concediilor anuale plătite;
f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la
locul de muncă;
g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, organele de
jurisdicţie a muncii;
h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu prevederile Codului 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 sale legitime;
к) 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 neînterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale
legitime;
m) 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;
5.2 Salariatul este obligat:
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
b) să îndeplinească normele stabilite de muncă;
c) să respecte regulamentul intern al unităţii;
d) să respecte disciplina muncii;
e) să respecte cerinţele de protecţie şi igiena muncii;
f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi altor salariaţi;
g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol
pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului.

VI. Disciplina muncii în unitate

Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare
stabilite de Codul Muncii şi alte acte normative, convenţiile colective, contractele colective şi cele individuale
de muncă, precum şi de prezentul Regulament;

Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale,
juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin 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

6.1 Stimulări pentru succese în muncă
-Pentru succese în muncă angajatorul poate aplica stimulări sub formă de :

a) mulţumiri;
b) premii;
c) cadouri de preţ,
d) diplome de onoare;
e) înaintarea salariaţilor la distincţii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice).

6.2 Modul de aplicare a stimulărilor
a) Stimulările se aplică de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, respectîndu-se
principiul egalităţii în drepturi şi posibilităţi a salariaţilor şi transparenţei informaţiei;
b) Stimulările se consemnează într-un ordin, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul
de muncă al salariatului.

6.3 Sancţiunile disciplinare
- Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni
disciplinare:



a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrare aspră;
d) concediere (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)-к),m) şi o)-r) a Codului Muncii.

Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiui pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă.
Pentru aceeaşi abatere discipinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune.

 La aplicarea sancţiunii disciplinare se va ţine cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte
circumstanţe obiective.

6.4 Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare:
- Constatarea abaterilor disciplinare de către salariat se vor consemna prin actul comisiei formate dintr-un

număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi salariaţilor, actul comisiei trebue să conţină date concrete
referitor la abaterea disciplinară (locul, data şi ora, circumstanţele de fapt şi de drept, cu trimitere la fişa
de post (atribuţiile de funcţie), instrucţiune, regulament etc, legate nemijlocit de obligaţiunile de muncă
a salariatului). Actul comisiei se va aduce la cunoştinţa salariatului prin semnătură. Pînă la aplicarea
sancţiunii disciplinare în mod obligatoriu se va cere de la salariat o explicaţie scrisă privind fapta
comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se va consemna într-un proces –verbal semnat de un
reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

6.5 Termenele de aplicare a sancţiunii disciplinare
a) Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu
de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în
concediul de studii sau în concediul medical.
b) Sancţiunea nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma
reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În
termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.

6.6 Aplicarea sancţiunii disciplinare
- Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordinul Rectorului Universităţii, ori persoanei împuternicite cu acest
drept, în care se va indica în mod obligatoriu:
a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.
d) ordinul de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
data cînd a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin
semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces – verbal semnat de un reprezentant al angajatorului
şi un reprezentant al salariaţilor.
e) Ordinul de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art.355 al Codului
Muncii şi art.166-168 al Codului de Procedură Civilă.

6.7 Termenul de valabilitate şi efectele sancţiunilor disciplinare
a) Termenul de valabilitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul
acestui termen salariatul nu va fi supus unei sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a
fost aplicată.
b) Angajatorul este în drept să revoce sancţiunea disciplinară în decursul unui an din proprie iniţiativă, la
rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului;
c) În interiorul termenului de valabilitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica
stimulări sub formă de :
- mulţumiri;
- premii;
- cadouri de preţ;
- diplome de onoare,
d) Sancţiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă.



VІІ. Regimul de muncă şi de odihnă

7.1 Durata normală a timpului de muncă
a) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu prezentul Regulament, cu contractul
individual şi cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiunilor de muncă.
b) Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unitate nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă şi
săptămîna de muncă de 5 zile cu două zile de odihnă.
c) pentru cadrele didactice şi ştiinţifice se stabileşte durata redusă a timpului de muncă – de la 18 pînă la 35 ore
pe săptămînă, în cazul săptămînii de muncă de 5 zile şi două zile de odihnă.
d) Pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile se stabileşte regimul de muncă de 35 de ore pe săptămînă
conform Hotărârei Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007 „Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile”.
f) Pentru invalizii de gradul I şi II (dacă aceştea nu beneficiază de înlesniri mai mari) se stabileşte o durată
redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămînă.
g) Salariaţilor care activează în condiţii de muncă vătămătoare, la lucrări şi locuri de muncă incluse în
nomenclatorul aprobat de Guvern se stabileşte 35 ore pe săptămînă;
h) Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu,
ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială.
i) Pentru personalul administrativ – gospodăresc şi auxiliar se stabileşte programul de lucru de la 8.oo pînă la
17.oo, întrerupere la prănz de la 12.oo pînă la 13.oo, iar pentru personalul didactico-ştiinţific se stabileşte
programul de lucru de la 8.oo pînă la 16.oo, întrerupere la prănz de la 12.oo pînă la 13.oo. De comun acord cu
Comitetul sindical al colaboratorilor, pentru unele subdiviziuni, în dependenţă de specificul fiecăreia dintre ele,
se permite stabilirea diferenţiată a programului de activitate.
j) pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili, o durată zilnică de 12 ore, urmată de o
perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore conform prevederilor actelor legislative, normative, convenţiilor
colective.
к) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu regim
flexibil de muncă;
l) Pentru unele unităţi, profesii se poate stabili munca în schimburi.

Programul muncii în schimburi va fi aprobat de angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor,
ţinîndu-se cont de specificul muncii. Programul muncii în schimburi se va aduce la cunoştinţa salariaţilor vizaţi
cu cel puţin o lună înainte de punerea lui în aplicare. Durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi
mai mică decît durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza de masă).
m) Durata muncii zilnice (a schimbului) în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare stabilite conform art.111 al
Codului Muncii se reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit conform
art.96, 97 al Codului Muncii ziua redusă a timpului de muncă sau, ziua de muncă parţială.
n) Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră, cu excepţia salariaţilor pentru care este stabilită
durata redusă a timpului de muncă.
o) Munca suplimentară, de regulă, nu se admite. Angajatorul poate atrage la muncă suplimentară salariaţii
numai în cazurile şi în modul stabilit de Codul Muncii.
p) Munca în zilele de repaus este interzisă. Atragerea la muncă în zilele de repaus şi zilele de sărbătoare poate fi
efectuată numai în cazurile şi în modul prevăzut de legislaţie.

7.2 Timpul de odihnă
a) În cadrul programului zilnic de muncă, salariaţilor li se acordă o pauză de masă de o oră.
b) Femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani li se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare
pentru alăptarea copilului. Pentru femeile care au un copil - pauza va fi de 30 de min, iar pentru femeile care au
doi sau mai mulţi copii pauza va fi de o oră.
c) Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă va beneficia de dreptul la concediul de
odihnă anual.
d) Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 zile
calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
e) Cadrele didactice şi ştiinţifice vor beneficia anual, la sfîrşitul anului şcolar, de un concediu de odihnă plătit cu
o durată de  62 de zile calendaristice, durata concretă a fiecărui salariat este prevăzut în contractul individual de
muncă.



f) Concediul pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă. Programarea
concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de administraţia Universităţii, de comun acord cu
reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic. La programarea
concediilor de odihnă anuale se va ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea bunei funcţionări a
Universităţii. Salariaţii vor fi preveniţi despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte.
g) Administraţia va întreprinde măsuri necesare pentru ca fiecare salariat să folosească concediile de odihnă în
fiecare an clendaristic.
h) În cazuri excepţionale, când acordarea concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate
să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a Universităţii, concediul, cu consimţămîntul salariatului şi cu
acordul reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînat pe anul de muncă următor. În acest caz, în anul următor
salariatul va beneficia de 2 concedii, care pot fi cumulate sau divizate în baza cererii scrise.
i) Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi a celor de studii nu se includ în durata concediului de
odihnă anual.
j) Salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, femeile care au 2 sau mai mulţi copii în vărstă de
pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani) vor beneficia de un concediu anual suplimentar
plătit cu durata de 4 zile calendaristice.
к) Din motive familiare şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu
consimţămîntul administraţiei Universităţii un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 zile calendaristice.
l) Salariatul poate fi rechemat din concediul anual prin ordinul rectorului, numai cu acordul scris al salariatului
şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate.

7.3 Desfăşurarea procesului de studii

-Procesul de studii în Universitate se realizează în baza planurilor de învăţamînt şi a programelor analitice, a
graficului procesului de studii şi a orarului.
-Orarul studiilor se elaborează în fiecare semestru şi se afişează cu 10 zile înainte de începutul acestuia.
-Durata orei academice este de 45 de minute. După două ore de prelegeri durata întreruperii este de 15 minunte.
-Se interzice, pînă la următoarea pauză, întrarea studenţilor în auditoriu după cel de-al doilea sunet.
-Pînă la începutul prelegerilor, al lucrărilor practice (şi în timpul întreruperilor) în  laboratoare, sălile de curs,
laboranţii şi asistenţii pregătesc materialele şi utilajul necesar.
-Pentru fiecare grupă, prin ordinul rectorului (la prezentarea decanului facultăţii) sunt numiţi şefi de grupe-
studenţi activi, cu performanţe, disciplinaţi, care activează de comun acord cu Asociaţia Studenţilor şi
rezidenţilor. Şefii grupelor se supun nemijlocit decanului facultăţii.
-Respectarea indicaţiilor şefului grupei, în limita atribuţiilor delegate, este obligatorie pentru toţi studenţii
grupei;
- Fiecare grupă dispune de un registru, care zilnic, înainte de începerea lecţiilor, este înmînat şefului grupei.
Registrul va fi completat de şeful grupei şi utilizat conform cerinţelor stabilite, iar în afara orelor de studii se va
păstra la decanat.

-Şeful grupei pe baze obşteşti va îndeplini următoarele funcţii:
a) va duce evidenţa prezenţei studenţilor din grupă la toate prelegerile şi lucrările practice după un registru
stabilit;
b) va efectua supravegerea respectării disciplinei în grupă pe parcursul studiilor şi va contribui la menţinerea
integrităţii utilajului universitar;
d) va informa la timp  studenţii  grupei despre toate modificările din orar;

Studenţii, rezidenţi, precum şi persoanele care efectuează studii postuniversitare în Universitate  sunt
obligaţi:

a) Să frecventeze toate activităţile didactice, să studieze aprofundat disciplinele şi să îndeplinească la timp
sarcinile prevăzute de planurile şi programele de studii;

b) Să-şi onoreze obligaţiunile, să respecte disciplina universitară, etica şi normele de conduită în colectiv,
să se comporte civilizat;

c) Să păstreze si să utilizeze cu grijă şi atenţie patrimoniul Universităţii (inventar, materiale didactice,
utilaj, cărţi, etc.)

d) Se interzice de a scoate din spaţiile universităţii, fără autorizaţia administraţiei diferite obiecte, instalaţii,
aparataj, etc.



e) Să restituie bunurile materiale primite în gestiune şi folosinţă vremelnică;
f) Să participe (în caz de necesitate) la munca social – utilă pentru întreţinerea spaţiilor Universităţii

(amenajarea teritoriului, reparaţia curentă în cămine, etc)
g) În caz de absenţă nemotivată de la activităţile didactice studentul, rezidentul şi persoanele înscrise la

studii postuniversitare sunt obligate, nu mai tărziu decît a doua zi, să informeze decanul facultăţii, iar în
cazul absenţei motivate să prezinte documente motivate;

Stimulări pentu studenţi, rezidenţi şi persoane înscrise la studii postuniversitare:
- Pentru performanţele obţinute în perioada studiilor, conduită ireproşabilă studenţii, rezidenţii şi persoanele
înscrise la studii postuniversitare beneficiază de următoarele stimulări:
- mulţumiri;
- acordări de premii;
- cadouri de preţ;
- diplome de onoare;
- medalii ”Student (rezident, masterand, doctorand, secundar clinic) Emerit”

Sancţiuni pentru studenţi, rezidenţi şi persoane înscrise la studii postuniversitare:
- observaţie;
- neadmiterea la activităţile didactice,
- evacuare din cămin,
- exmatricularea din Universitate.

7.4 Ordinea în localurile Universităţii

a) Responsabil pentru amenajarea sălilor de curs şi alte spaţii universitare (procurare, repararea
mobilierului, a utilajului didactic etc), precum şi asigurarea condiţiilor pentru o activitate decentă
(menţinerea parametrilor microclimatului, iluminarea încăperilor etc.) conform normativelor în vigoare
este numit prorectorul în problemele de administrare şi gospodărire, construcţii capitale şi curente al
Universităţii.

b) Pentru păstrarea utilajului în laboratoare şi cabinete, pregătirea materialelor didactice rspective sunt
numiţi responsabili laboranţii.

În încăperile Universităţii este interzis:
- convorbiri, discuţii zgomotoase;
- aflarea studenţilor, rezidenţilor, persoanelor înscrise la studii postuniversitare în timpul studiilor pe
coridoare;
- fumatul (cu excepţia locurilor predestinate în acest scop).

Administraţia Universităţii se obligă:
- Să asigure protecţia instituţiei de învăţămînt, paza integrităţii bunurilor materiale, integritatea utilajului, a
mobilierului şi a altor bunuri materiale, să supravegeze menţinerea ordinei respective în blocurile de studii şi
în alte edificii.
- Paza antiincendiară şi respectarea normelor sanitare în blocurile de studii şi a căminelor Universităţii se
atribuie persoanelor concrete din componenţa personalului administrativ - gospodăresc, numite prin ordinul
Rectorului.

Orele de audienţă la rector, prorector, decani şi prodecani şi a altor persoane de conducere se stabilesc
prin ordinul rectorului şi se afişează la un loc vizibil.

Cheile de la blocurile de studii, auditorii, laboratoare şi cabinete se vor afla la personalul de serviciu ale
blocurilor şi vor fi eliberate persoanelor conform listei alcătuite de prorectorul în problemele de administrare
şi godpodărire, construcţii capitale şi curente, cu înregistrarea şi semnătura în registru de evidenţă a fiecărei
persoane.

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

8.1 Conducătorii subdiviziunilor structurale în termen de o lună de zile din momentul aprobării prezentului
Regulament vor organiza:



-afişarea prezentului Regulament la un loc vizibil pentru toţi salariaţii;
-aducerea la cunoştinţa fiecărui salariat a prezentului Regulament sub semnătură şi prezentarea lui spre păstrare
la secţia Personal şi lucrări de secretariat.
8.2 Secţia Personal şi lucrări de secretariat la angajare, obligatoriu, va famileariza salariatul cu textul
prezentului Regulament sub semnătură.
8.3 Modificările şi completările prezentului Regulament se va efecua cu respectarea prevederilor art.198 al
Codului Muncii.
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