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Capitolul I 

 
Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul intern al Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a Institutului Național de Cercetări 

Economice (BRTȘ a INCE) (în continuare - Regulament) este un act juridic, care reglementează 

raporturile de muncă, stabilește drepturile și obligaţiunile angajatorului și al salariaților BRTȘ, condițiile 

de securitate și sănătate în muncă, regimul de muncă și de odihnă, precum și norme generale privind 

conduita profesională.  

  

2. Prezentul Regulament este elaborat în baza Codul Muncii al Republicii Moldova, art.198-199, Legii cu 

privire la Biblioteci, nr. 160/ 2017, Statutului INCE, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru 

știință și Dezvoltarea Tehnologică al AȘM din 30.05.2013, Contractului Colectiv de Muncă al INCE: 

2016-2020, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al BRTȘ, aprobat de către Consiliul 

Științific INCE la 21 iunie 2019.  

 

3. Conform statutului Instituției Publice INCE și alte acte legislative, Biblioteca este o unitate structurală a 

INCE, finanțată din bugetul de stat, care asigură menținerea/dezvoltarea patrimoniului științific 

instituțional, oferă servicii informaționale și documentare și facilitează accesul la informație, în mod egal 

fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 

dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar. 

 

4. Prin aplicarea prezentului Regulament, salariații Bibliotecii au obligația să dovedească disciplină, 

profesionalism, onestitate, responsabilitate, loialitate intereselor instituției, păstrând confidențialitatea 

datelor cu caracter personal și a informațiilor pe care le dețin în urma exercitării activității, să-și asigure 

îndeplinirea atribuțiilor stabilite în concordanță cu prevederile fișei postului, a Regulamentului de 

organizare și funcționare a BRTȘ, a Contractului colectiv de muncă și a Contractul individual de muncă.  

 

5. Regulamentul este coordonat cu administrația INCE și cu reprezentanții salariaților - Comitetului Sindical 

al INCE și intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliului Științific al INCE.  

 

6. Prezentul Regulament se aplică tuturor salariaţilor Bibliotecii, indiferent de durata contractului de muncă, 

încheiat cu instituţia sau de funcţia pe care o deţine. Conținutul documentului este adus la cunoștința 

fiecărui salariat sub semnătură.  

 

II. Ordinea de angajare și concediere a salariaților BRTȘ  

 
2.1 La momentul angajării persoanele încheie un Contract Individual de Muncă (CIM) cu angajatorul, în 

formă scrisă, care își produce efectele din ziua semnării lui de ambele părți. 
  

2.2 CIM se întocmește în două exemplare și se semnează de către ambele părți. Un exemplar al CIM se 

păstrează în dosarul personal al salariatului, iar celălalt se înmânează salariatului. 
 

2.3 Contractul Individual de Muncă poate fi încheiat: 

a) pe o durată nedeterminată; 

b) pe o durată determinată, dar nu mai mare de 5 ani. 

- pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de până la 2 luni; 

- cu persoane care îşi fac studiile la instituţiile de învăţământ la cursurile de zi; 

- cu persoanele pensionate, pentru limită de vârstă ori vechime în  muncă, pe o perioadă de până la 

2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile art.54 alin.(2) şi ale art.68 

alin.(1) şi alin.(2) lit. a) al Codului Muncii al RM; 

- pentru perioada implementării unui proiect de cercetare sau a unui program de asistența tehnică; 
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-  alte prevederi din  legislație. 

Dacă în Contractul Individual de Muncă nu este stipulat durata acestuia, contractul se consideră încheiat pe 

o durată nedeterminată. 
 

2.4  La încheierea CIM,  persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente: 

a)  buletinul de identitate în original și copia în 2 exemplare; 

b)  diploma de studii (licență, masterat, doctorat); 

c)  certificatul de atribuire a categoriei de  calificare ce confirmă gradul de calificare al angajatului; 

d)  copia la certificatele de naștere a copiilor minori. 
  

2.5  Angajarea salariatului se legalizează prin ordinul angajatorului, emis în baza CIM negociat și  semnat de 

ambele părți. 
  
2.6  Ordinul de angajare se aduce la cunoștința salariatului sub semnătură în termen de 3 zile  lucrătoare. 
 

2.7  Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului la încheierea CIM acestuia i se stabilește o 

perioadă de probă pe termen de 3 luni, care este stipulată în contract. 
 

2.8  Dacă perioada de probă nu este prevăzută în CIM atunci se consideră, că salariatul a fost angajat fără 

perioadă de probă.  
 

2.9  CIM nu poate fi modificat decât print-un acord suplimentar al părților, care se anexează la contractul de 

bază. 

2.10  Încetarea CIM se realizează numai în baza prevederilor legislației muncii în vigoare a RM; 
 

2.11 Salariatul are dreptul la demisie –anunțând despre aceasta angajatorul printr-o cerere scrisă cu 14 zile 

calendaristice înainte. Ca excepție din anumite motive, prin acord amiabil, CIM poate fi întrerupt și 

înainte de termenul stabilit. 

 

2.12 La eliberare salariatul restituie și predă bunurile instituției, aceasta fiind confirmată prin fișa de 

lichidare, avizată de șefii de subdiviziuni ai INCE  și semnează ordinul de concediere. 
  
2.13 Concedierea la inițiativa angajatorului se admite pentru motive stabilite în art.86 al Codului muncii cu 

acordul sau consultarea prealabilă a comitetului sindical al INCE, cu respectare procedurii de 

concediere în cazul lichidării unității sau a reducerii statelor de personal.  

   
 

III. Drepturile, obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 

3.1  Angajatorul are dreptul: 

a) să încheie, modifice, suspende şi să desfacă contractul individual de muncă cu salariatul în modul 

şi în condiţiile stabilite de Codul Muncii al RM, prezentului regulament și alte acte normative   în 

vigoare; 

b) să emită acte normative la nivel de unitate; 

c) să stabilească, prin fișele posturilor, atribuții și responsabilități pentru fiecare persoană angajată; 

d) să ceară salariatului îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti 

faţă de bunurile unităţii; 

e) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 

f) să promoveze și să stimuleze salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă în conformitate cu 

performanțele obținute; 

g) să tragă salariatul la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de legislaţia în vigoare; 

 

3.2. Angajatorul se obligă: 

a) să respecte legislația, actele normative naționale, clauzele Contractului Colectiv de Muncă al 

INCE. 
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b)  să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractele individuale de muncă; 

c) să asigure locul de muncă al salariaților cu echipament tehnic, instrumente, tipizate şi alte mijloace 

necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de muncă; 

d) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătore cerinţelor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

e) să achite integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii al RM şi de contractul individual 

de muncă;  

f) să poarte negocieri colective cu reprezentanții angajaților şi să încheie Contractul Colectiv de 

Muncă în modul stabilit de Codul muncii al RM; 

g) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze 

contribuțiile și impozitele datorate de salariați, conform legii; 

h) să sprijine şi să dezvolte spiritul de iniţiativă al salariaţilor valorificând propunerile şi sugestiile 

menite să contribuie la îmbunătăţirea şi perfecţionarea procesului muncii; 

i) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la 

orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici un fel de discriminare; 

j) sa asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților; 

k) să aducă la cunoştinţa personalului salariat prezentul Regulament de ordine interioară, precum şi 

normele privind activitatea instituţiei. 

e) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de 

muncă. 

 

3.3. Salariatul are dreptul: 

a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă în modul 

stabilit de Codul muncii al RM; 

b) la un loc de muncă în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea şi 

sănătatea în muncă şi de convenţiile colective în domeniu; 

c) la achitarea la timp şi integrală a salariului în corespundere cu calificarea sa, cu vechimea în 

muncă, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat; 

d) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei legale a timpului de muncă, a pauzelor de masă şi a 

repausului zilnic şi săptămânal, a zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite şi a concediilor anuale 

plătite;  

e) la adresare către angajator, sindicate alte organe ierarhic superioare din administrația publică 

centrală; 

f) la formare profesională și instruire continuă, schimb de experiență în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

g) să pretindă și să obțină categorie de  calificare profesională, conform regulamentului în vigoare; 

h) să cunoască situaţia curentă şi în perspectivă a bibliotecii, a secției în  care activează  și să 

propună idei, sugestii privind dezvoltarea bibliotecii, modernizarea serviciilor, etc.; 

i) la libera asociere în sindicate și  participarea la negocieri colective şi încheierea contractului 

colectiv de muncă/ convenţiilor colective; 

j) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare. 

k) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor 

sale legitime. 

l) alte drepturi prevăzute în art.9, din Codul Muncii al RM.  
 

3.4. Salariatul se obligă: 

a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de Contractul individual de muncă 

şi fişa  postului,  
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b) personalul bibliotecii cară lucrează direct cu publicul trebuie să posede abilități de comunicare, să 

cunoască bine colecțiile bibliotecii, să ofere informațiile necesare, să vegheze la buna păstrare a 

patrimoniului de bibliotecă; 

c) să respecte principiul nediscriminării sub orice formă față de colegi și utilizatori, să nu lezeze 

onoarea, reputaţia şi demnitatea colegilor, precum şi persoanelor cu care contactează; să nu 

dezvăluie aspecte ale vieţii private ale colegilor sau  altor persoane; 

d) să se comporte cu demnitate şi solicitudinea necesară faţă de utilizatorii Bibliotecii, evitând orice 

reclamaţie din partea acestora. Plângerile justificate ale utilizatorilor vor atrage după sine 

sancţionarea bibliotecarului pentru nerespectarea sarcinilor  de serviciu și eticii profesionale; 

e) să utilizeze eficient orele de program, să sporească productivitatea și calitatea muncii, să se abţină 

de la acţiuni care creează în colectiv dificultăţi în exercitarea obligaţiilor de serviciu; 

f) să respecte disciplina muncii: programul de lucru; să execute corect şi la timp obligaţiile ce îi 

revin; să cunoască şi să aplice normele şi tehnicile de muncă recomandate; să folosească integral şi 

cu maximum de eficienţă timpul de muncă; să manifeste intransigenţă faţă de orice abatere, 

indiferent de funcţia deţinută de cel în cauză; 

g) să apere în mod loial prestigiul instituţiei, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia; 

h) să respecte cerinţele și  normele de securitate şi sănătate în muncă; 

i) să informeze imediat angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă 

pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului unităţii; 

j) să manifeste o atitudine gospodărească și responsabilă faţă de bunurile unităţii şi ale altor salariaţi; 

k) să utilizeze cu economie resursele energetice, apa, mijloacele de telecomunicaţie;  

(2) Salariaților le este interzis: 

a) să dezvăluie datele cu caracter personal ale utilizatorilor sau informația care nu are caracter public, 

în alte condiții decât cele prevăzute de lege; 

b) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

instituției, ori ale unor angajați, precum și ale persoanelor fizice sau juridice; 

c) se interzice aflarea persoanelor străine la locul de muncă. 

Obligațiunile și atribuțiile de bază ale personalului de conducere al bibliotecii sunt stabilite în 

Regulamentul de organizare și funcționare al BRTȘ, aprobat la Consiliul Științific INCE la 21.06. 2019 și în 

fișele postului.   

 

IV. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
 

4.1 Durata normală a timpului de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu prezentul 

regulament, cu contractul colectiv şi cel individual de muncă, îl folosește pentru îndeplinirea 

obligaţilor de muncă. Timpului de muncă al salariaţilor BRTȘ nu poate depăşi 40 de ore pe săptămână. 

4.2 Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, starea sănătăţii, de condiţiile nocive de 

muncă şi de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de 

muncă se stabileşte durata redusă a timpului de muncă. 

4.3 Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore. Repartizarea timpului de muncă în cadrul 

săptămânii este uniformă şi constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaos - sâmbătă şi 

duminică. Începutul şi sfârşitul  zilei de muncă se stabileşte de la ora 8.00 până la 17.00. Pauza de 

masă constituie 1 oră și  este flexibilă pentru angajații bibliotecii.  
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4.4 Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite, prevăzute la art.111 din 

Codul muncii al RM, se reduce cu două ore pentru toţi salariaţii, cu excepţia celora ce li s-a stabilit 

durata redusă a timpului de muncă, sau ziua de muncă parţială. 

4.5 Salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 28 zile calendaristice 

și zilele suplimentare conform Contractului Colectiv de Muncă, cu excepţia zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare. Concediul de odihnă anual se acordă integral sau poate fi divizat în doua părţi, în baza 

unei cereri scrise a salariatului, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. 

4.6 Concediul de odihnă se acordă în baza cererii salariatului, aprobată de directorul BRTȘ  și a ordinului 

de concediu,  emis de Directorul INCE. 

4.7 Neacordarea sau neutilizarea concediului anual de odihna timp de 2 ani consecutiv este interzisă.  

4.8 Salariații din motive familiare sau alte motive, în baza unei cereri scrise i se poate acorda anual un 

concediu neplătit cu o durată până la 120 zile calendaristice, cu consimțământul  angajatorului. 

4.9 Calcularea vechimii în muncă care oferă dreptul la concediu, modul de programare şi acordarea a 

concediilor de odihnă anuale, cazurile excepţionale de amânare a acestora, acordarea concediilor 

neplătite şi rechemarea din concediu se reglementează în corespundere cu Capitolul III al Titlului IV 

din Codul muncii al RM. 

4.10 Concediul medical se acordă tuturor salariaților în baza certificatului medical eliberat de entitatea 

medicală, în conformitate cu legislația în vigoare. 

4.11 Modul de stabilire, calculare și achitare a concediului medical este prevăzut de legislația în vigoare 

și în dependență de vechimea în muncă: 

a) 0 – 5 ani vechime în muncă - 60% 

b) – 8 ani vechime în muncă - 70%; 

c) 8 și mai mulți ani vechime în muncă - 90%. 

d) concediul medical prenatal și cu diagnoză oncologică sau tuberculoză este calculat și achitat 

- 100%. 

4.12 Durata concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii nu se include în durata concediului 

de odihnă anual. În caz de suspendare (art. 76 lit. e) şi m), art. 77 lit. d) şi e) şi art. 78 alin. (1) lit. a) 

şi d) din CM ) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatului i se compensează toate 

concediile de odihnă anuale nefolosite. 

4.13 Zilele de odihnă în zilele de sărbătoare legale, nelucrătoare, cu menţinerea salariului mediu, conform 

Codului muncii, se oferă în conformitate cu Hotărârile Guvernului RM privind zilele nelucrătoare 

pe parcursul anului. 

4.14 Salariații pot beneficia de concediu suplimentar plătit din motive familiale, la prezentarea actelor 

justificative și în conformitate cu termenele stabilite în Contractul Colectiv de Muncă al INCE.  

V. SALARIZAREA 

5.1 Salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator 

în temeiul prevederilor legislației în vigoare și a Contractului individual de muncă, pentru munca 

prestată sau care urmează a fi prestată. 

5.2 Sistemul și condițiile de retribuire a muncii salariaților BRTȘ se stabilește în conformitate cu 

legislația în vigoare, privind salarizarea în sistemul bugetar.   

5.3 Salariul angajatului este compus din partea fixă (salariul de bază, spor lunar pentru vechimea în 

muncă, spor lunar pentru gradul de calificare profesional) și partea variabilă (spor pentru 

performanță și premii unice). 

5.4 Suplimentar la cele menționate, angajații instituției, pot beneficia, după caz, de: 

a) spor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile; 

b) spor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zile de repaus;  
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c) supliment pentru participarea în proiecte de dezvoltare în domeniu de competență în cadrul 
instituției; 

d) premii unice, conform prevederilor legislației naționale. 

5.5  Termenele, periodicitatea și locul de plată al salariului personalului din instituție se stabilește în 

conformitate cu art. 142 din Codul muncii al RM. 

5.6  Salariul de bază corespunde muncii prestate în cadrul programului complet de muncă în cursul unei 

luni. 

5.8  Salariul de bază se stabilește conform coeficientului prevăzut în legislație, în raport cu funcția 

deținută, nivelul de studii, categoria de calificare, vechimea în muncă (treapta de salarizare). 

5.9  Fiecărei funcții îi corespunde 6 trepte de salarizare corespunzătoare perioadelor de vechime în 

muncă. 

Treptele corespunzătoare vechimii în muncă sunt: 

a) de la 0 la 2 ani – I 

b) de la 2 la 5 ani – II 

c) de la 5 la 10 ani – III 

d) de la 10 la 15 ani – IV 

e) de la 15 ani la 20 ani – V 

f) peste 20 ani – VI 

5.10 Sporul la salariu pentru performanțe profesionale individuale în muncă poartă caracter stimulator şi 

se bazează pe calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului, obiectivitate şi imparțialitate, 

fiind stabilit şi achitat în funcție de aportul angajatului la obținerea rezultatelor. 

5.11 Modul de stabilire a sporului pentru performanță se aprobă de către Guvernul RM. 

5.12 Aprecierea aportului angajatului la obținerea rezultatelor şi evaluarea performanțelor individuale ale 

acestuia se realizează de către Directorul BRTȘ. Evaluarea performanțelor se efectuează trimestrial, 

conform Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță pentru personalul 

din INCE.  

5.13 Sporul la salariu pentru performanțe este stabilit în baza Fișei de evaluare a angajatului, în care sunt 

stabilite criteriile generale și este completată de fiecare angajat.  

5.14 Sporul pentru performanță în activitate este stabilit pe un termen de trei  luni și se anulează în caz de 

sancțiune disciplinară. Se acordă lunar și  se achită concomitent cu salariul și se aplică pe parcursul 

trimestrului curent, pentru rezultatele activității desfășurate în trimestrul precedent. 

5.15 Salariații BRTȘ în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanță pot beneficia de: 

a) mulțumiri – o măsură de stimulare morală, ce constituie în sine recunoașterea oficială din 

partea angajatorului a meritelor de muncă ale salariatului; 

b) diplome – documente prin care oficial se exprimă onorul față de salariat pentru merite 

deosebite din partea angajatorului; 

c) prime – o măsură de stimulare, ce constă în recompensă materială suplimentară pentru 

realizări în muncă, în scopul amplificării cointeresării morale și materiale a salariatului; 

d) participarea la acțiuni de instruiri naționale și internaționale; 

e) avansare în carieră; 

f) înaintări la distincții de stat (ordine, medalii, titluri onorifice) 

 

VI. Răspunderea disciplinară și materială   
 

6.1 Disciplina muncii reprezintă obligația tuturor salariaților de a se subordona regulilor de 

comportare stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, cu Convenția colectivă, Contractul 

colectiv de muncă, Contractul individual de muncă, precum și cu alte acte normative la nivelul 

instituției, inclusiv cu prezentul Regulament. 

6.2 În  vederea asigurării disciplinei de muncă, administrația este în drept să  aplice diferite stimulări 

şi sancţiuni disciplinare. Acestea sunt aplicate la nivelul conducerii BRTȘ sau a conducerii 

Institutului Național de Cercetări Economice (în funcţie de distribuirea competenţelor). 

6.3 Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancțiuni disciplinare salariaților săi, ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere 

disciplinară. 
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6.4 Abateri disciplinare sunt: 

a) întârzieri repetate și fără motive întemeiate; 

b) încălcarea repetată a obligațiilor de muncă; 

c) absența fără motive întemeiate de la locul muncii timp de 4 ore consecutive (fără a ține 

cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă; 

d) neglijența repetată în efectuarea lucrărilor, în realizarea atribuțiilor de funcție; 

e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului; 

f) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică; 

g) comportament imoral în instituție; 

h) folosirea în relații cu colegii și cu utilizatorii a unui limbaj, comportament agresiv; 

i) plecarea de la serviciu înainte de terminarea programului de lucru, părăsirea locului de 

muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior; 

j) neexecutarea sau executarea cu întârziere a sarcinilor de serviciu stabilite prin fișa 

postului și prin normele aprobate; 

k) sustragerea (inclusiv în proporții mici) sau înlesnirea sustragerii oricăror bunuri din 

incinta instituției, indiferent de proprietarul acestora; 

l) nerespectarea cu intenție sau din neglijență a actelor normative ce reglementează 

activitatea bibliotecii, a regulilor de securitate, protecție și igiena muncii, a Codului etic al 

bibliotecarului. 

6.5 Pentru încălcarea disciplinei de muncă sunt aplicate următoarele sancţiuni: 

a) avertismentul; 

b) mustrarea; 

c) mustrarea aspră cu retragerea sporului de performanță pentru un trimestru/semestru; 

d) concedierea. 

6.6 În funcție de gravitate faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze și o anchetă de 

serviciu a cărei durată nu poate depăși o lună.  

6.7 Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordinul angajatorului, care se comunică salariatului sub 

semnătură în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii și își produce efectele de la data 

comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-

un proces-verbal. 

6.8 La aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul va ține cont de gravitatea abaterii disciplinare comise 

și de alte circumstanțe obiective. Termenul de valabilitate a sancțiunii disciplinare nu poate depăși un 

an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancțiuni, se 

consideră că sancțiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Angajatorul este în drept să revoce în decurs 

de 1 an sancțiunea disciplinară. 

6.9 Aplicarea sancţiunilor sunt indicate în corespundere cu Codul  Muncii al RM și pot fi contestate de 

către salariat în instanța de judecată.  

6.10 Răspunderea materială este o formă de răspundere patrimonială specifică, în baza căreia salariatul își 

asumă răspunderea materială deplină pentru integritatea valorilor materiale – colecții, echipament 

tehnic (computer, scaner, imprimantă, copiator etc.), mese, scaune, rafturi etc. aflate în gestiunea sa 

ca mijloace fixe, iar angajatorul se obligă să creeze salariatului condiții pentru muncă și pentru 

asigurarea integrității mijloacelor fixe ce i-au fost transmise în gestiune. 

6.11 În cazul când salariații execută în comun anumite genuri de lucrări legate de păstrarea, prelucrarea, 

livrarea, folosirea etc. a valorilor ce le-au fost transmise și este imposibilă delimitarea răspunderii 

materiale, se instituie răspunderea materială colectivă. 

6.12 Acordul privind răspunderea materială se realizează prin semnarea Contractului cu privire la 

răspunderea materială deplină, unde sunt reglementate drepturile și obligațiile părților, modul de 

reparare a prejudiciului material. 

6.13 Repararea prejudiciului material cauzat de salariat poate fi integral, parțial sau benevol, în 

dependență de acordul părților la care au ajuns în acest sens. Se întocmește  un proces verbal.  

 

VII. Securitatea și sănătatea în muncă 

 
7.1 Organizarea privind securitatea și sănătatea în muncă în bibliotecă se efectuează în conformitate cu 

prevederile Codului Muncii al RM, Legii securității și sănătății în muncă nr.186 din 10 iulie 2008, cu 

modificările ulterioare, altor acte normative în domeniu. 
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7.2 Angajatorul poartă răspundere de securitatea și sănătatea în muncă, în baza instrucțiunilor de 

protecție a muncii corelate cu legislația în vigoare. 

7.3 Măsurile de bază pentru protecţia şi igiena muncii sunt realizate de către specialistul în protecția 

muncii din cadrul INCE.  

7.4 Angajații BRTȘ sunt instruiți în baza unui program stabilit  prealabil  în vederea protecţiei şi igiena 

muncii, prevenirea incendiilor şi a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa  

persoanelor dar și a colecțiilor, echipamentului și  instalaţiilor, mobilierului și spațiilor fizice. 

7.5 Fiecare salariat are dreptul: 

a) la un loc de muncă corespunzător cerințelor securității și sănătății în muncă; 

b) să fie instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă și să beneficieze de informații 

veridice legate de protecția muncii ; 

c) să beneficieze de compensații pentru locurile de muncă ce conțin factori nocivi, în 

conformitate cu prevederile legislației; 

7.6 Personalul bibliotecii are următoarele obligațiuni: 

a) să respecte normele și instrucțiunile privind securitatea și sănătatea în muncă corespunzător 

activității desfășurate; 

b) să utilizeze mijloace de protecție individuală; 

c) să respecte regimul de aerisire, igienizare  și iluminare a spațiilor funcționale; 

d) să aducă la cunoștința conducătorului despre orice defecțiune tehnică sau altă situație în care 

nu sunt respectate securitatea muncii; 

e) să-și întrerupă activitatea imediat ce a constat un pericol iminent de accidentare; 

f)  să nu fumeze în incinta instituției (depozite, birouri, holuri de acces) doar numai în 

exteriorul clădirii în spațiile special amenajate. 

7.7 Șefii subdiviziunilor  BRTȘ au următoarele obligațiuni: 

g) eliminarea riscurilor de accidentare şi de contractare a bolilor  profesionale, prin elaborarea 

și organizarea procesului de igienizare regulată a spațiilor, a colecțiilor și echipamentului;  

h) evaluează periodic situaţia securității în muncă, recepţionează orice semnal de excepţie 

pentru a lua măsurile necesare; 

i) dotarea bibliotecii cu materiale igienico-sanitare, asigurarea personalului care lucrează în 

condiţii vătămătoare cu echipament individual de protecţie; 

j) înaintează demersuri pentru lucrări de reparaţie, igienă şi profilactică a încăperilor şi 

colecţiilor; 

k) reacţionează prompt la cazurile de îmbolnăvire sau accidentare la locul de muncă prin 

informarea administrației INCE şi acţiuni organizatorice; 

7.8 În zilele de odihnă şi sărbători accesul salariaţilor la locurile de muncă este admis doar cu acordul  

în scris al şefului subdiviziunii cu aprobarea directorului INCE și cu înscrierea în registrul de la 

intrare în incinta institutului.  

 

VIII. Dispoziții finale 

 
8.1 Regulamentul intern al BRTȘ are scop de a informa angajații / noii angajați despre regulile generale 

instituționale, menținerea în colectiv a unui microclimat optim pentru exercitarea obligațiunilor de 

serviciu de către salariați și cultivarea unei atitudini adecvate față de bunurile materiale și în special față 

de colecțiile  bibliotecii.    

8.2 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul științific al INCE. 

Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea  măsurilor corespunzătoare 

de sancționare. 

8.3 Conținutul Regulamentul intern al BRTȘ se aduce la cunoştinţa fiecărui salariat sub semnătură, iar Lista 

angajaților  BRTȘ este parte integrantă a acestuia (Lista se anexează). 

8.4 Orice modificare sau completare a prezentului regulament se efectuează cu respectarea prevederilor 

art.198 din Codul Muncii al RM.  
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8.5 În baza prezentului Regulament vor fi elaborate/ actualizate  Regulamentele secțiilor funcționale ale 

BRTȘ,  fişele de post ale salariaţilor, „Reguli de utilizare a bibliotecii” și alte documente interne.  

 
 

 

Data semnării__________________ 

 

Anexele nr. 1, 2,  

 

Anexa 1. Lista angajaților care au luat cunoștință de prevederile regulamentul intern al BRTȘ.  

Anexa 2. Lista-tip de lucrări și locuri de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și 

deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se pot  stabil sporuri la salariu  
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Anexa nr.2 
la Regulamentul Intern al 

al Bibliotecii Republicane Tehnico-Știinţifice din cadrul  INCE  
 

Lista-tip de lucrări și locuri de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și 
deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare și 

concediul suplimentar, în zile calendaristice 
Denumirea funcţiei  

(nr. unitate de personal) 
Codul, 

conform HG 
nr. 1487 din 
31.12.2004 

Condiţii nocive Concediul 
suplimen

tar, 
 în zile 

calenda-
ristice 

Numărul de 
puncte pentru 

gradul de 
nocivitate 

Mărimea 
sporului, în 

lei 

1 2 3 4 5 6 
Șef serviciu 
,,Asistență 
metodologică” (1) 

K.73.A.047 Lucrul la monitor, aparate de 
multiplicare, lucru psiho-
emoțional. 
Oboseală a aparatului vizual 
și a celui locomotor. Lucrul 
cu publicațiile care circulă la 
cititori și sunt surse de 
infecție. Toxicitatea vopselei 
tipografice de pe documente. 

 
        

4 

2,1-4,0 120 

Inginer programator/ 
Asistent de rețea (1) 

K.73.A.051 Lucrul cu monitoarele, 
computere, aparate de 
multiplicat. Concentrație 
majoră, oboseală a aparatului 
vizual și a celui locomotor. 

 
4 

 
2,1-4,0 

 
120 

Secţia ,,Achiziții și Prelucrare” 
Șef secție (1) 
Bibliotecar principal 
(2) 
Bibliotecar (2) 
 

K.73.A.047 
K.73.A.042 

Lucrul cu cataloage, registre, 
fișe de catalog. Lucrul cu 
monitoarele, computere, 
aparate de multiplicat. 
Oboseală a aparatului vizual 
și a celui locomotor. 

 
4 

2,1-4,0/4,1-6,0 
2,1-4,0/4,1-6,0 
2,1-4,0/4,1-6,0 

 

120 
120 
120 

 

Secţia ,,Asistență informațională” 
Șef secție (1) 
Bibliograf principal (1) 
Bibliotecar principal 
(1) 
Bibliograf  (2) 

K.73.A.047 
K.73.A.042 

 

Lucrul la monitor, aparate de 
multiplicare, lucru psiho-
emoțional. Oboseală a 
aparatului vizual și a celui 
locomotor. Lucrul cu 
cataloagele, cu publicațiile 
care circulă la cititori și sunt 
surse de infecție. 

 
4 

2,1-4,0 
2,1-4,0 

 
2,1-4,0 

 
2,1-4,0 

120 
120 

 
120 

 
120 

Secţia ,,Lectură publică și comunicare” 
Șef secție (1) 
Bibliotecar principal 
(1) 
Bibliotecar (3)  
 

K.73.A.047 
K.73.A.042 

Lucrul la monitor, aparate de 
multiplicare, lucru psiho-
emoțional. Oboseală a 
aparatului vizual și a celui 
locomotor. Lucrul în 
depozitele de cărți și în 
încăperile unde se păstrează 
colecții de cărți, reviste, ziare, 

 
 
 

4 

4,1-6,0 
 

4,1-6,0 
4,1-6,0 

 

120 
 

120 
120 

 



13 
 

arhiva cu concentrație de 
praf și diferiți agenți 
patogeni. Lucrul cu 
publicațiile care circulă la 
cititori și sunt surse de 
infecție. Toxicitatea vopselei 
tipografice de pe documente. 
Lucrul cu cataloagele. Munca 
legată de relația cu publicul 
în sălile de lectură și sălile de 
împrumut la domiciliu a 
publicațiilor. Lucru cu diferiți 
dezinfectanți din depozit. 

Secţia ,,Colecții Speciale” 
Șef secție (1) 
Bibliotecar principal 
(2) 
Bibliotecar (2) 
 

K.73.A.047 
K.73.A.042 

Lucrul la monitor, aparate de 
multiplicare, lucru psiho-
emoțional. Oboseală a 
aparatului vizual și a celui 
locomotor. Lucrul în 
depozitele de cărți și în 
încăperile unde se păstrează 
colecții de cărți, reviste, ziare, 
arhiva cu concentrație de 
praf și diferiți agenți 
patogeni. Lucrul cu 
publicațiile care circulă la 
cititori și sunt surse de 
infecție. Toxicitatea vopselei 
tipografice de pe documente. 
Lucrul cu cataloagele. Munca 
legată de relația cu publicul 
în sălile de lectură și sălile de 
împrumut la domiciliu a 
publicațiilor. Lucru cu diferiți 
dezinfectanți din depozit. 

 
 
 

4 

4,1-6,0 
4,1-6,0 

 
4,1-6,0 

 

120 
120 

 
120 

 
 

 

 

NOTĂ: 

Lista-tip este alcătuită în conformitate cu prevederile Hotărârilor Guvernului Republicii 

Moldova nr.1487 din 31.12.2004 “Cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor și locurilor de 

muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care 

salariaților li se stabilesc sporuri de compensare”, nr.1335 din 10.10.2002 “Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modul de 

aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru munca prestată în condiții nefavorabile”, a Fișelor 

de evaluare expresă a stării condițiilor de muncă în conformitate cu prevederile HG nr.1335 din 

10.10.2002 și a Contractului Colectiv de Muncă a INCE. 
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