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CODuL MunCii  
AL rEpuBLiCii MOLDOVA

Titlul I

DispOZiŢii GEnErALE

C a p i t o l u l  I

DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentului cod, se definesc următoarele noţiuni:
unitate – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut 

de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate, de for-
ma juridică de organizare și de subordonarea departamentală 
sau apartenenţa ramurală;

angajator – persoană juridică (unitate) sau persoană fizică 
care angajează salariaţi în bază de contract individual de mun-
că încheiat conform prevederilor prezentului cod;

salariat – persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează 
o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o 
anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului 
individual de muncă; 

reprezentanţi ai salariaţilor – organ sindical ce activează, de re-
gulă, în cadrul unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu 
statutele sindicatelor, iar în lipsa acestuia – alţi reprezentanţi aleși 
de salariaţii unităţii în modul stabilit de prezentul cod (art.21);
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tînăr specialist - absolvent al instituţiei de învăţămînt superi-
or, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei 
ani după absolvirea acesteia;

hărţuire sexuală - orice formă de comportament fizic, verbal 
sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea per-
soanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, 
umilitoare sau insultătoare; 

demnitate în muncă - climat psihoemoţional confortabil în 
raporturile de muncă ce exclude orice formă de comportament 
verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor sala-
riaţi care poate aduce atingere integrităţii morale și psihice a 
salariatului. 

Articolul 2. Reglementarea raporturilor  
 de muncă și a altor raporturi  
 legate nemijlocit de acestea
(1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individua-

le și colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din 
domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum și 
alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă.

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementa-
te prin legi organice și prin alte acte normative.

(3) În cazul în care instanţa de judecată stabilește că, printr-un 
contract civil, se reglementează de fapt raporturile de mun-
că dintre salariat și angajator, acestor raporturi li se aplică 
prevederile legislaţiei muncii.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului
Dispoziţiile prezentului cod se aplică:
a) salariaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, încadraţi în 

baza unui contract individual de muncă, inclusiv celor 
cu contract de formare profesională continuă sau de ca-
lificare profesională, care prestează muncă în Republica 
Moldova;

Art 2
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b) salariaţilor cetăţeni străini sau apatrizi, încadraţi în baza 
unui contract individual de muncă, care prestează muncă 
pentru un angajator care își desfășoară activitatea în Re-
publica Moldova;

c) salariaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova care activează 
la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova de peste 
hotare;

d) angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul pu-
blic, privat sau mixt care folosesc munca salariată;

e) salariaţilor din aparatul asociaţiilor obștești, religioase, 
sindicale, patronale, al fundaţiilor, partidelor și altor orga-
nizaţii necomerciale care folosesc munca salariată.

Articolul 4. Legislaţia muncii și alte acte normative  
 ce conţin norme ale dreptului muncii

Raporturile de muncă și alte raporturi legate nemijlocit de 
acestea sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, 
de prezentul cod, de alte legi, de alte acte normative ce conţin 
norme ale dreptului muncii, și anume de:

a) hotărîrile Parlamentului; 
b) decretele Președintelui Republicii Moldova;
c) hotărîrile și dispoziţiile Guvernului;
d) actele referitoare la muncă emise de Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale și Familiei, de alte autorităţi centrale de 
specialitate, în limita împuternicirilor delegate de Guvern; 

e) actele autorităţilor publice locale;
f) actele normative la nivel de unitate;
g) contractele colective de muncă și convenţiile colective; 

precum și
h) de tratatele, acordurile, convenţiile și alte acte internaţio-

nale la care Republica Moldova este parte. 

Art 4
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C a p i t o l u l  I I

PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării  
 raporturilor de muncă și a altor raporturi  
 legate nemijlocit de acestea

Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă 
și a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies 
din normele dreptului internaţional și din cele ale Constituţiei 
Republicii Moldova, sînt următoarele:

a) libertatea muncii, incluzînd dreptul la munca liber aleasă 
sau acceptată, dreptul dispunerii de capacităţile sale de 
muncă, dreptul alegerii profesiei și ocupaţiei;

b) interzicerea muncii forţate (obligatorii) și a discriminării în 
domeniul raporturilor de muncă;

c) protecţia împotriva șomajului și acordarea de asistenţă la 
plasarea în cîmpul muncii;

d) asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile 
de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund 
cerinţelor securităţii și sănătăţii în muncă, și 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 și de sărbătoare nelu-
crătoare;

e) egalitatea în drepturi și în posibilităţi a salariaţilor;
f) garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp 

integrală și echitabilă a salariului care ar asigura o existen-
ţă decentă salariatului și familiei lui;

g) asigurarea egalităţii salariaţilor, fără nici o discriminare, 
la avansare în serviciu, luîndu-se în considerare produc-

Art 5



37

TITLuL I

tivitatea muncii, calificarea și vechimea în muncă în spe-
cialitate, precum și la formare profesională, reciclare și 
perfecţionare;

h) asigurarea dreptului salariaţilor și angajatorilor la asoci-
ere pentru apărarea drepturilor și intereselor lor, inclusiv 
a dreptului salariaţilor de a se asocia în sindicate și de a 
fi membri de sindicat și a dreptului angajatorilor de a se 
asocia în patronate și de a fi membri ai patronatului;

i) asigurarea dreptului salariaţilor de a participa la admini-
strarea unităţii în formele prevăzute de lege;

j) îmbinarea reglementării de stat și a reglementării contrac-
tuale a raporturilor de muncă și a altor raporturi legate 
nemijlocit de acestea;

k) obligativitatea reparării integrale de către angajator a 
prejudiciului material și a celui moral cauzate salariatului 
în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă;

l) stabilirea garanţiilor de stat pentru asigurarea drepturilor 
salariaţilor și angajatorilor, precum și exercitarea contro-
lului asupra respectării lor;

m) asigurarea dreptului fiecărui salariat la apărarea dreptu-
rilor și libertăţilor sale de muncă, inclusiv prin sesizarea 
organelor de supraveghere și control, a organelor de ju-
risdicţie a muncii;

n) asigurarea dreptului la soluţionarea litigiilor individuale 
de muncă și a conflictelor colective de muncă, precum și 
a dreptului la grevă, în modul stabilit de prezentul cod și 
de alte acte normative;

o) obligaţia părţilor la contractele colective și individuale 
de muncă de a respecta clauzele contractuale, inclusiv 
dreptul angajatorului de a cere de la salariat îndeplini-
rea obligaţiilor de muncă și manifestarea unei atitudini 
gospodărești faţă de bunurile angajatorului și, respectiv, 
dreptul salariatului de a cere de la angajator îndeplinirea 
obligaţiilor faţă de salariaţi, respectarea legislaţiei muncii 
și a altor acte ce conţin norme ale dreptului muncii;

Art 5



38

TITLuL I

p) asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul 
obștesc asupra respectării legislaţiei muncii;

r) asigurarea dreptului salariaţilor la apărarea onoarei, demnită-
ţii și reputaţiei profesionale în perioada activităţii de muncă;

s) garantarea dreptului la asigurarea socială și medicală obli-
gatorie a salariaţilor. 

Articolul 6. Neîngrădirea dreptului  
 la muncă și libertatea muncii
(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţia Republicii 

Moldova.
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a 

profesiei, meseriei sau activităţii sale.
(3) Nimeni, pe toată durata vieţii sale, nu poate fi obligat să 

muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de mun-
că sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.

(4) Orice act juridic încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin.
(1), (2) și (3) este nul.

Articolul 7. Interzicerea muncii forţate (obligatorii)
(1) Munca forţată (obligatorie) este interzisă.
(2) Prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau 

serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără con-
simţămîntul acesteia.

(3) Se interzice folosirea sub orice formă a muncii forţate (obli-
gatorii), și anume:
a) ca mijloc de influenţă politică sau educaţională ori în cali-

tate de pedeapsă pentru susţinerea sau exprimarea unor 
opinii politice ori convingeri contrare sistemului politic, 
social sau economic existent;

b) ca metodă de mobilizare și utilizare a forţei de muncă în 
scopuri economice;

c) ca mijloc de menţinere a disciplinei de muncă;

Art 6
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d) ca mijloc de pedeapsă pentru participare la grevă;
e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenenţă socia-

lă, naţională, religioasă sau rasială.
(4) La munca forţată (obligatorie) se atribuie:

a) încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului sau 
achitarea parţială a acestuia;

b) cerinţa angajatorului faţă de salariat de a-și îndeplini obli-
gaţiile de muncă în lipsa unor sisteme de protecţie colecti-
vă sau individuală ori în cazul în care îndeplinirea lucrării ce-
rute poate pune în pericol viaţa sau sănătatea salariatului.

(5) Nu se consideră muncă forţată (obligatorie):
a) serviciul militar sau activităţile desfășurate în locul acestu-

ia de cei care, potrivit legii, nu îndeplinesc serviciul militar 
obligatoriu;

b) munca unei persoane condamnate prestată în condiţii 
normale în perioada de detenţie sau de liberare condiţio-
nată de pedeapsă înainte de termen;

c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt 
pericol, precum și cele care fac parte din obligaţiile civile 
normale stabilite de lege.

Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate
(1) Munca nedeclarată este interzisă.
(2) Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de 

o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator 
fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la 
încheierea contractului individual de muncă. 

Articolul 8. Interzicerea discriminării în sfera muncii
(1) În cadrul raporturilor de muncă acţionează principiul egalită-

ţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă 
sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, rasă, cu-
loare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 

Art 8
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domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau 
activitate sindicală, precum și pe alte criterii nelegate de ca-
lităţile sale profesionale, este interzisă. 

(2) Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excep-
ţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determi-
nate de cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia 
în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoane-
le care necesită o protecţie socială și juridică sporită.

Articolul 9. Drepturile și obligaţiile  
 de bază ale salariatului
(1) Salariatul are dreptul:

a) la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea con-
tractului individual de muncă, în modul stabilit de prezen-
tul cod;

b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de 
muncă;

c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de 
stat privind organizarea, securitatea și sănătatea în muncă, 
de contractul colectiv de muncă și de convenţiile colective;

d) la achitarea la timp și integrală a salariului, în corespunde-
re cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea și calita-
tea lucrului efectuat;

e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a tim-
pului de muncă, prin reducerea timpului de muncă pen-
tru unele profesii și categorii de salariaţi, prin acordarea 
zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, a conce-
diilor anuale plătite;

f) la informare deplină și veridică despre condiţiile de mun-
că și cerinţele faţă de securitatea și sănătatea în muncă la 
locul de muncă;

g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele 
administraţiei publice centrale și locale, organele de juris-
dicţie a muncii;

Art 9
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h) la formare profesională, reciclare și perfecţionare, în con-
formitate cu prezentul cod și cu alte acte normative;

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

j) la participare în administrarea unităţii, în conformitate cu 
prezentul cod și cu contractul colectiv de muncă;

k) la purtare de negocieri colective și încheiere a contrac-
tului colectiv de muncă și a convenţiilor colective, prin 
reprezentanţii săi, la informare privind executarea con-
tractelor și convenţiilor respective;

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

m) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă și a con-
flictelor colective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în 
modul stabilit de prezentul cod și de alte acte normative;

n) la repararea prejudiciului material și a celui moral cauzat 
în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în mo-
dul stabilit de prezentul cod și de alte acte normative;

o) la asigurarea socială și medicală obligatorie, în modul pre-
văzut de legislaţia în vigoare.

(2) Salariatul este obligat:
a) să-și îndeplinească conștiincios obligaţiile de muncă pre-

văzute de contractul individual de muncă;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte cerinţele regulamentului intern al unităţii și 

să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de 
acces la locul de muncă, acordat de angajator; 

d) să respecte disciplina muncii;
d1) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în ra-

port cu ceilalţi salariaţi și cu angajatorul;
d2) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi 

salariaţi; 

Art 9
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e) să respecte cerinţele de securitate și sănătate în muncă;
f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile 

angajatorului și ale altor salariaţi;
g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul ne-

mijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru 
viaţa și sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patri-
moniului angajatorului.

h) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obliga-
torii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medi-
cală în modul stabilit;

i) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în 
vigoare, de contractul colectiv de muncă și de convenţiile 
colective. 

Articolul 10. Drepturile și obligaţiile angajatorului
(1) Angajatorul are dreptul:

a) să încheie, să modifice, să suspende și să desfacă contracte-
le individuale de muncă cu salariaţii în modul și în condiţiile 
stabilite de prezentul cod și de alte acte normative;

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

c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă și conștiin-
cioasă;

d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară și materială în 
modul stabilit de prezentul cod și de alte acte normative;

e) să emită acte normative la nivel de unitate;
f) să creeze patronate pentru reprezentarea și apărarea inte-

reselor sale și să adere la ele.
(2) Angajatorul este obligat:

a) să respecte legile și alte acte normative, clauzele contrac-
tului colectiv de muncă și ale convenţiilor colective;

Art 10
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b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă;
c) să aprobe, în prima lună de la începutul activităţii unităţii, 

iar în continuare – în prima lună a fiecărui an calendaris-
tic, statele de personal ale unităţii și, în termen de 2 luni 
de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă 
sau electronică), cu excepţia autorităţilor publice centrale 
și locale, un exemplar al statelor de personal inspecţiei 
teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este 
amplasată unitatea;

d) să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul in-
dividual de muncă și un permis nominal de acces la locul 
de muncă; 

e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoa-
re cerinţelor de securitate și sănătate în muncă;

f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie 
tehnică și alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obli-
gaţiilor lor de muncă;

f1) să asigure egalitatea de șanse și de tratament tuturor 
persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare și 
formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici 
un fel de discriminare;

f2) să aplice aceleași criterii de evaluare a calităţii muncii, de 
sancţionare și de concediere;

f3) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexuale la 
locul de muncă, precum și măsuri de prevenire a persecu-
tării pentru depunere în organul competent a plîngerilor 
privind discriminarea;

f4) să asigure condiţii egale, pentru femei și bărbaţi, de îmbi-
nare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;

f5) să introducă în regulamentul intern al unităţii dispoziţii 
privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu și 
a hărţuirii sexuale;

f6) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;
g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
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