
Notă informativă 
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea  

Codului muncii al Republicii Moldova 
 

Ratificînd, în 2014, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova 

şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea și menținerea unui cadru normativ ajustat la 

aquis-ul comunitar, ceea ce presupune inclusiv obligația transpunerii în legislația și practica 

națională a directivelor europene în domeniul raporturilor de muncă.    

Potrivit pct. 37 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014), precum și pct. 66 din Planul național 

de armonizare a legislației pentru anul 2015 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 

26 februarie 2015), pe parcursul anului curent Republica Moldova urmează să transpună 

Directivele nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a 

informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă  și        

nr. 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat 

între CES, UNICE și CEEP. Prevederile Acordului de Asociere, precum și ale Planurilor 

nominalizate, au servit drept bază pentru elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea Codului muncii al Republicii Moldova, pe care îl prezentăm spre examinare. 

În acest context, ținem să menționăm că în Codul muncii sunt deja prevăzute atît 

dreptul salariatului la informare asupra condițiilor de angajare, cît și regula generală privind 

încheierea contractelor individuale de muncă pe o durată nedeterminată atunci cînd nu există 

motive pentru a restrînge durata raporturilor de muncă. Totuși, prevederile Codului muncii 

nu sunt pe deplin conforme celor două directive, urmînd a fi ajustate și completate 

corespunzător.         

Astfel, urmînd dispozițiile directivelor menționate mai sus, proiectul instituie un șir 

de norme noi, care prevăd: 
 

a) Potrivit Directivei 91/533/CEE: 
 

 obligația angajatorului de a prezenta salariatului înainte de angajare inclusiv 

informația referitoare la durata normală a zilei și a săptămînii sale de muncă, precum 

și la perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator și salariat în caz de 

încetare a activității (pct. 3 și 4 din proiect);  

 obligația familiarizării salariatului, la angajare, nu doar cu contractul colectiv de 

muncă și Regulamentul intern, ci și cu convențiile colective care-i sunt aplicabile 

(pct. 3 din proiect); 

 obligația angajatorului de a aduce la cunoștința salariaților unității modificările 

operate în contractul colectiv de muncă și în Regulamentul intern al unității în (pct. 1 

și 12 din proiect). 
 

b) Potrivit Directivei 1999/70/CE: 
 

 principiul nediscriminării salariaților în baza termenului determinat al contractului 

(pct. 7 din proiect); 

 obligația angajatorului de a informa salariații angajați pe durată determinată (și 

reprezentanții salariaților la nivel de unitate) despre posturile vacante apărute pentru a 



le asigura accesul la locurile de muncă permanente în condiții de egalitate cu ceilalți 

salariați (pct. 7 din proiect);  

 obligația angajatorului de a le facilita salariaților angajați pe durată determinată 

accesul la șanse de formare adecvate, pentru a le îmbunătăți competențele 

profesionale, dezvoltarea carierei și mobilitatea profesională (pct. 7 din proiect);  

 cerința de a stabili aceleași condiții (censuri) de vechime pentru ocuparea anumitor 

posturi pentru salariații angajați pe durată nedeterminată și cei angajați pe o durată 

determinată (pct. 7 din proiect); 

 condiția existenței, pe lîngă temeiurile legale enumerate în art. 55 din Codul muncii, a 

unor motive obiective pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată 

determinată cu salariații menționați la lit. e), f), i), l) și m) din art. 55, a căror angajare 

pe un termen determinat nu constituie o obligație potrivit legii sau nu este inevitabilă 

în virtutea caracterului vădit temporar al sarcinii de muncă (pct. 6 din proiect); 

 limitarea numărului de contracte pe durată determinată încheiate succesiv și a 

numărului de prelungiri ale contractului existent pentru salariații menționați la lit. e), 

f), i), l) și m) din art. 55 (pct. 6 din proiect); 

 obligația indicării în contractul individual de muncă pe durată determinată a 

temeiurilor legale și, după caz, a motivelor de fapt ce au condiționat limitarea duratei 

contractului sau a perioadei de prelungire a acestuia (pct. 5 și 6 din proiect).   

 

În vederea asigurării unei transpuneri armonioase a prevederilor celor două directive, 

au fost efectuate un șir de modificări de optimizare, în rezultatul cărora unele dintre 

dispozițiile Codului muncii și-au schimbat locația – astfel, dispozițiile cuprinse la alin. (4) și 

(5) din art. 49, precum și la alin. (3) din art. 65, au fost transferate la art. 48. Articolul 48 a 

suportat de asemenea unele modificări în ce privește terminologia utilizată. În cuprinsul 

acestuia sintagma ”clauzele contractului individual de muncă” a fost substituită prin 

sintagma ”condițiile de activitate”, pentru a face norma în cauză aplicabilă în sfera 

serviciului public. Actualmente acest articol nu li se aplică funcționarilor publici, întrucît cu 

aceștia nu se încheie contracte individuale de muncă. Astfel, funcționarii publici sunt privați 

de dreptul de a fi informați  despre condițiile de angajare anterior stabilirii raporturilor de 

serviciu, deși aceste raporturi întrunesc toate elementele specifice raporturilor de muncă. În 

opinia noastră, această situație este contrară prevederilor Directivei 91/533/CEE. 

Concomitent, proiectul prevede operarea unor modificări ce vizează tangențial dreptul 

salariatului la informarea privind condițiile de activitate. Astfel, din art. 74 al Codului au fost 

excluse prevederile referitoare la permutare, definită la alin. (3) ca schimbarea de către 

angajator a locului de muncă al salariatului fără consimțămîntul acestuia și fără operarea 

modificărilor în contractul individual de muncă.  

În susținerea acestei propuneri, menționăm că locul de muncă este o clauză 

obligatorie a contractului individual de muncă, ce face parte din elementele asupra cărora 

salariatul urmează a fi informat înainte de încheierea contractului, pentru a putea decide dacă 

acceptă sau nu oferta de angajare. Acest lucru subliniază importanța locului de muncă pentru 

salariat, identificîndu-l ca pe o componentă esențială a condițiilor de muncă. În antiteză, 

norma cuprinsă la art. 74 alin. (3) minimizează rolul locului de muncă, autorizînd 

angajatorul să-l schimbe după bunul său plac, ceea ce, în opinia noastră, constituie o 

încălcare a dreptului persoanei la libera alegere a locului de muncă, stipulat expres în art. 6 

al Codului muncii. 



Mai mult decît atît, aplicarea normelor referitoare la permutare dă naștere unor situații 

dubioase și confuze atît din punct de vedere al logicii, cît și din punct de vedere al teoriei 

dreptului. După cum am menționat mai sus, locul de muncă este o clauză obligatorie a 

contractului individual de muncă. Din moment ce locul de muncă a fost schimbat cu titlu 

permanent de către angajator, în pofida prevederilor art. 74 alin. (3) din Codul muncii 

această schimbare nu poate să nu fie reflectată în contract, întrucît acordarea unui alt loc de 

muncă decît cel indicat în contract înseamnă încălcarea contractului. Totodată, orice 

modificare la contract poate fi efectuată doar printr-un acord adițional semnat de ambele 

părți, de unde rezultă că permutarea nu poate fi realizată fără acordul salariatului. 

Contradicția este evidentă.    

În același context, ținem să opinăm că permutarea este un institut juridic specific 

sistemelor de drept ale statelor din spațiul ex-sovietic și reprezintă un vestigiu al economiei 

planificate, în care salariatul era determinat să renunțe la interesele personale în favoarea 

realizării sarcinilor economice trasate de stat. Or, azi suntem la etapa constituirii unei 

societăți democratice, în care relația dintre angajator și salariat trebuie să se bazeze pe dialog 

și respect reciproc.   

Drept urmare a excluderii permutării, au fost modificate respectiv art. 68 alin. (2) și 

(3) și art. 69 alin. (1) din Codul muncii.  
 

În încheiere, ținem să menționăm că punerea în aplicare a modificărilor prevăzute de 

proiect nu va atrage necesitatea efectuării unor cheltuieli suplimentare din bugetul de stat sau 

din contul angajatorilor privați.  

 

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, considerăm oportună și necesară adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii 

Moldova și solicităm sprijinul Dumneavoastră în promovarea acestuia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


