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Stimate domnule Perciun, 
Stimate domnule Marian, 
Stimată doamnă Morozova, 
Stimate domnule Spatari, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham” sau „Asociație”). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dvs. opinia AmCham asupra proiectului de lege nr. 146/2022 
pentru modificarea unor acte normative. 
 
I. PROPUNERE NOUĂ 
 
1. Se propune introducerea în Codul muncii a unui articol nou, având următorul conținut: 

„Articolul 531. Clauza de neconcurență 
(1) În vederea protejării intereselor legitime ale angajatorului, angajatorul și salariatul pot negocia o 
clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului individual de 
muncă să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea 
prestată la angajatorul său, pe perioada negociată de părți, dar nu mai mult de 2 ani. În acest caz, în 
perioada indicată, angajatorul îi achită salariatului o indemnizație lunară în mărime de cel puțin 50% 
din salariul mediu lunar al acestuia pentru ultimele 3 luni depline de muncă înainte de încetarea 
raporturilor de muncă. Indemnizația de neconcurență nu reprezintă o plată salarială sau facilitate 
acordată de angajator.   
(2) O clauză de neconcurență care interzice salariatului în totalitate exercitarea profesiei sale va fi 
considerată nulă. Clauza de neconcurență trebuie să prevadă expres aria geografică pentru care se 
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aplică, domeniile de activitate pentru care este valabilă, perioada pentru care își produce efectele, 
cuantumul indemnizației de neconcurență lunară și modul de plată a acesteia. 
(3) Pentru încălcarea clauzei de neconcurență, salariatul urmează să recupereze angajatorului 
prejudiciul cauzat, precum și să restituie îndemnizația primită. 
(4) Dacă părțile nu au prevăzut altfel prin clauza de neconcurență, cu condiția notificării, angajatorul 
poate înceta în mod unilateral clauza de neconcurență, atât pe parcursul, cât și ulterior încetării 
contractului individual de muncă. Notificarea de încetare va produce efecte numai pentru viitor.  În 
cazul în care notificarea este făcută după încetarea contractului individual de muncă, angajatorul este 
obligat să achite salariatului o plată unică în mărimea a trei indemnizații de neconcurență lunare. 
(5) Dacă părțile nu au prevăzut altfel prin clauza de neconcurență și cu condiția notificării, salariatul 
poate înceta clauza de neconcurență în cazul în care angajatorul întârzie cu cel puțin o lună achitarea 
indemnizației prevăzute la alin. (1) din prezentul articol sau a unei părți a acesteia. 
(6) Prevederile prezentului articol nu urmează a fi interpretate ca fiind incompatibile cu principiul  
dreptului la muncă și libertatea muncii. 
 
II. Se propune expunerea art. 269 din Codul muncii în următoarea redacție: 
„Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul 
Angajatorii, de comun acord cu reprezentanții salariaților, pot prevedea anumite restricții la prestarea 
muncii prin cumul numai pentru salariații cu anumite profesii, specialități și funcții, cu condiții și regim 
de muncă deosebite, a căror muncă prin cumul ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea 
procesului de producție sau s-ar afla în concurență cu activitatea angajatorilor.”. 
 
Argumentare 
Pentru a proteja activitatea economică a angajatorului şi a consolida obligația de confidențialitate, se 
propune analiza oportunității reglementării legale a clauzei de neconcurență în raporturile de muncă.  
 
Clauza de neconcurență reprezintă o clauză specifică a contractului de muncă a cărui scop este de a 
preveni prejudiciile care pot fi aduse activității economice a  angajatorilor de către salariații care au 
acces la secrete comerciale sau informație confidențială (cum ar fi clienții, consumatorii sau furnizorii) 
sau, în general, la vadul comercial, precum și care au beneficiat de instruiri finanțate de angajator, 
bucurându-se astfel de un avantaj la desfășurarea unei activități care se află în reală concurență cu 
cea desfășurată de către fostul angajator. Clauza de neconcurență nu este o clauză de 
confidențialitate și nici o clauză de protecție sau reglementare a relațiilor juridice cu privire la 
proprietatea intelectuală. În lipsa unei posibilități de a restrânge dreptul salariatului de a se angaja în 
activități concurente, angajatorul se află în riscul de a nu fi protejat împotriva unor acțiuni de 
concurență neloială.   
 
Negocierea clauzelor de neconcurență urmează a fi o acțiune justificată de către angajator, fiind 
necesară în raport cu salariații care au cunoștințe sau abilități speciale care pot fi aplicate la o 
întreprindere, instituție sau organizație care este în concurență cu angajatorul precedent sau la 
începerea activităților economice individuale sau în asociere cu alte persoane, afectând astfel 
interesele economice și alte interese legitime ale angajatorului precedent. 
 
Clauza de neconcurență stabilește unele restricții în activitatea salariaților cu care au fost încetate 
raporturile de muncă și care sunt îndreptate spre limitarea viitoarelor domenii de activitate ale 
salariatului, într-o anumită arie geografică și pentru o durată determinată de timp.  
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În schimbul restricțiilor impuse, salariatul urmează a se bucura de o indemnizație de neconcurență 
lunară, a cărei mărime trebuie să constituie cel puțin 50% din salariul mediu lunar al acestuia pentru 
ultimele 3 luni depline de muncă înainte de încetarea raporturilor de muncă. 
 
În cazul încălcării clauzei de neconcurență de către salariat, angajatorul va fi îndreptățit să pretindă  
restituirea indemnizației achitate, cât și compensarea prejudiciului astfel cauzat. Părțile vor putea de 
asemenea să evalueze anticipat prejudiciul ce va fi cauzat în cazul încălcării clauzei de neconcurență. 
 
Conform studiului realizat de către organizația Ius Laboris, în cel puțin 19 state membre ale Uniunii 
Europene, pe cale normativă sau jurisprudențială, este reglementată clauza de neconcurență, ținând 
cont de specificul cadrului normativ național. 
 
Mai mult decât atât, în unele state, în a căror Constituție nu sunt prevăzute în mod expres derogări 
de la dreptul absolut la muncă și la libera alegere a muncii, de asemenea pe plan normativ a fost 
reglementat regimul clauzelor de neconcurență, într-un mod care, în viziunea legiuitorilor, nu ar 
aduce atingere drepturilor constituționale garantate. 

 
1 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128647 
2 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339  
3 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da9eea30a61211e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-k3id7tf7e 
4 http://lrkt.lt/en/about-the-court/legal-information/the-constitution/192 
5 https://likumi.lv/ta/en/id/26019-labour-law 
6 https://likumi.lv/ta/en/id/57980-the-constitution-of-the-republic-of-latvia 
7 https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf 
8 https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2018/11/thefundamentallawofhungary_20181015_fin.pdf  
9 https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055.pdf 
10 https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf 

Nr. Jurisdicția Cadrul normativ din domeniul 
relațiilor de muncă 

Garanții constituționale 

 
1. 

 
România 

 
Art. 21-24 (Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii din 24 ianuarie 2003)1 
 

 
Art. 41 (Constituția României)2 

2. Lituania Art. 38 (Law no. XII-2603 of 14 
September 2016 on the approval, 
entry into force and implementation 
of the labour Code)3 
 

Art. 48 (The Constitution of the 
Republic of Lithuania)4 
 

3. Letonia Secțiunea 84-85 (Labour Law of the 
Republic of Latvia)5 
 

Art. 106 (The Constitution of the 
Republic of Latvia)6 
 

4. Ungaria Secțiunea 228 (Labour Code)7 
 

Art. XII (The Fundamental Law of 
Hungary)8 
 

5. Finlanda Secțiunea 5 (Employment Contracts 
Act)9 

Secțiunea 18 (The Constitution of 
Finland)10 
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https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
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Pe plan național, prin intermediul Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea 
unor acte legislative, obligația de neconcurență a fost pusă, prin lege, în sarcina unor categorii 
persoane – administratorii persoanelor juridice, în condițiile în care, între administrator și persoana 
juridică poate exista un raport juridic de muncă, fiind încheiat un contract individual de muncă. 
 
În sensul Codului civil, obligația de neconcurență presupune abținerea administratorului de la 
implicarea, în nume propriu sau prin persoanele sale afiliate, în activități identice, similare sau 
complementare cu cele desfășurate de persoana juridică. 
 
În aceeași ordine de idei, persoana care încetează să fie administrator continuă să fie ținută de 
obligația de neconcurență, în măsura în care ea a fost asumată de către administrator în scris și nu 
depășește un termen de 3 ani din data când el încetează să fie administrator. 

 
II. PROPUNERI PE TEXTUL PROIECTULUI DE LEGE 
 
1. Articolul 34 alineatul (2) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
La articolul 34 alineatul (2), textul „printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces 
general la sediul unității (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanțele unității), precum și pe 
pagina web a acesteia, după caz” se substituie cu textul „printr-un: 
- anunț transmis prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare, care poate fi accesată de 

către fiecare salariat individual, sau 

 -  anunț public plasat pe pagina web a acesteia, după caz, sau 

 -  anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare 

din filialele sau reprezentanțele unității), pentru angajatori cu numărul salariaților mai mare de 

50.” 

 
Se propune (i) substituirea, pe tot parcursul alineatului, a conjuncției „sau” cu textul „și/sau”; 
și (ii) excluderea din conținutul liniuței trei a textului „pentru angajatori cu numărul salariaților 
mai mare de 50”. 

 
11 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/englisch_hgb.html#p0300 
12 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
13 https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile 
14 https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
15 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zakonodaja/zdr1_en.doc  
16 https://www.us-rs.si/media/constitution.pdf  

6. Germania Secțiunea 74-75d (German 
Commercial Code)11 
 

Art. 12 (Basic Law for the Federal 
Republic of Germany)12 
 

7. Italia Art. 2125 (Codice civile)13  Art. 4, 35 (The Constitution of the 
Italian Republic)14 
 

8. Slovenia Art. 40-42 (Employment Relationships 
Act)15 
 

Art. 49 (The Constitution of the 
Republic of Slovenia)16 
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Argumentare: 
Propunerea va permite utilizarea mai multor modalități de comunicare, în mod cumulativ, pentru 
aducerea informației la cunoștința salariaților. 
 
De asemenea, propunem reglementarea faptului că anunțul public poate fi plasat pe un panou 
informativ cu acces general la sediul unității, indiferent de numărul salariaților din cadrul unității - 
stabilirea unei asemenea limite nefiind pe deplin argumentată. 
 
În calitate de propunere alternativă, considerăm oportun analiza oportunității reglementării 
faptului că informația va fi adusă la cunoștința salariaților prin orice modalitate care permite 
confirmarea recepționării/înștiințării.  
 
Respectivele mijloace de informare și-au găsit anterior reglementarea în Codul muncii urmare a 
adoptării legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative.  
 
Confirmarea recepționării/înștiințării presupune faptul că informația este recepționată după 
îndeplinirea cel puțin a uneia dintre următoarele condiții, oricare dintre acestea fiind îndeplinită 
mai întâi: 
a) notificarea este predată destinatarului; 
b) notificarea este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa 

acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană 
fizică; 

c) notificarea este transmisă prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală, 
când poate fi accesată de către destinatar, inclusiv potrivit regulilor de expediere și 
recepționare a documentului electronic prevăzute de legislație; 

d) notificarea este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc şi într-un mod care 
fac posibil, în mod rezonabil, accesul destinatarului fără întârziere (art. 1 din Codul muncii). 

 
2. Articolul 48 alineatul (1) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„Articolul 48 alineatul (1) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: 
«Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului în cazul 
transferului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului.»ˮ 
 
Se propune completarea articolului 48 alineatul (1) cu o propoziție nouă având următorul 
cuprins: 
 
„Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului în cazul 
transferului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului 
individual de muncă sau a acordului suplimentar de către ambele părți.”. 
 
Argumentare 
Propunerea vine să asigure corelarea textului noii propuneri cu prevederile art. 68 și art. 74 din 
Codul muncii. 

 
 

https://msign.gov.md/
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3. Articolul 55  
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„Articolul 55 la alineatul (1): litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări, proiecte, programe limitate în timp cu o durată de 

până la 2 ani; ” 

litera c1) se completează  cu textul „ , cu excepția străinilor cu drept de ședere permanentă sau 

provizorie pentru reintegrarea familiei;  

literele k, k1, k2, k3 se exclud. ” 

 
Sugerăm păstrarea redacției în vigoare a art. 55 alin. (1) lit. b), k), k1), k2), k3), care se bucură de o 
reglementare clară și precisă. De asemenea, menționăm că actualmente contractele pe durată 
determinată pot fi încheiate, în temeiul lit. k), k1), k2), k3), pe o durată determinată de 5 ani, și nu 2 
ani, așa cum este prevăzut în proiectul de lege. 
 
În vederea îmbunătățirii conținutului normativ al articolului 55, sugerăm operarea următoarele 
modificări: 
 
- Completarea art. 55 cu o literă suplimentară care ar reglementa un caz nou de încheiere a 

contractului individual de muncă pe durată determinată de până la 2 ani pentru desfășurarea 
unor lucrări, proiecte sau programe în domeniul tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor. 
 
Contractul individual de muncă pe durată determinată ar permite formalizarea relațiilor de 
muncă care nu sunt oportune de a fi reglementate printr-un contract pe o durată 
nedeterminată, ținându-se cont de caracterul muncii viitoare sau de condițiile în care va fi 
prestată. 
 
Respectiva construcție contractuală ar fi deosebit de relevantă pentru companiile din 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care în procesul desfășurării activității 
stabilesc relații cu partenerii comerciale și prestează servicii în cadrul unor programe și 
proiecte de durată scurtă, în aceste condiții nefiind oportun de a angaja pe o perioadă 
nedeterminată un salariat care va presta munca doar în legătură cu un proiect pe o perioadă 
determinată. 
 

- La lit. k1), se propune înlocuirea cuvintelor „pentru perioada implementării” cu „în legătură 
cu implementarea”. 
 
Având în vedere redacția art. 55 lit. k1), se înțelege că, în acest caz, contractul individual de 
muncă urmează a fi încheiat având o durată egală cu întreaga perioadă a implementării unui 
proiect investițional sau a unui program de asistență tehnică și financiară. 
 
În același timp, menționăm că munca în cadrul unui proiect investițional sau a unui program 
de asistență tehnică și financiară nu în toate cazurile urmează a fi prestată pe întreaga durată 
a unui proiect sau program, existând de multe ori necesitatea încheierii unor contracte pe 
perioadă determinată doar pentru realizarea unor componente specifice sau sarcini definite la 
o anumită etapă a respectivelor proiecte sau programe. 

https://msign.gov.md/
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Având în vedere cele menționate, solicităm redactarea textului normei în vederea satisfacerii 
acestor necesități. 

 
În cazul în care sugestia de mai sus nu poate fi acceptată și va fi decis promovarea redacției inițiale 
a art. 55 din proiectul de lege, solicităm respectuos redactarea textului normei precum urmează: 
 
„b) pentru angajarea cu o durată determinată de până la 2 ani în legătură cu îndeplinirea unor 
lucrări, proiecte sau programe limitate în timp” 
 
Reiterăm faptul că redacția inițială a art. 55 alin. (1) lit. b) din proiectul de lege, permite 

interpretarea că durata determinată a contractelor de muncă ar fi posibilă doar pentru lucrări, 

programe, proiecte „limitate în timp cu o durată de până la 2 ani”. Asociația înțelege totuși că 

scopul acestei norme a fost permiterea unor angajări temporare de „până la 2 ani” și nu durata 

determinată a raporturilor de muncă pentru lucrări, programe și proiecte, care au perioada de 

până la 2 ani.   

4. Articolul 551 alineatul (5)  
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„Articolul 55¹ alineatul (5) textul „printr-un anunț public plasat pe un panou informativ cu acces 
general la sediul unității (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanțele unității), precum și pe 
pagina web a acesteia, după caz” se substituie cu textul „printr-un: 
- anunț transmis prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare, care poate fi accesată de 

către fiecare salariat individual, sau 

-  anunț public plasat pe pagina web a acesteia, după caz, sau 

-  anunț public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității (inclusiv la fiecare 

din filialele sau reprezentanțele unității), pentru angajatori cu numărul salariaților mai mult de 50.” 

 
A se vedea propunerea de la punctul 1 din prezenta scrisoare. 

 
5. Articolul 60 alineatul (1) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„La articolul 60 alineatul (1) sintagma „de cel mult 3 luni” se substituie cu sintagma „de cel mult 6 
luni”. 
 
În vederea îmbunătățirii conținutului normativ și asigurării clarității normei, propunem expunerea 
art. 60 alin. (1) în următoarea redacție: 
 
„Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 6 luni. În cazul 
angajării muncitorilor necalificați, perioada de probă se stabilește ca excepție şi nu poate depăși 
30 zile calendaristice.”. 
 
 
 

https://msign.gov.md/
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6. Articolul 68 alineatul (2)  
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„La articolul 68, alineatul (2), după cuvintele „la art.49 alin. (1)” se introduce textul „ , cu excepția 
situațiilor prevăzute la art. 98 alin (5).” 
 
Menționăm că art. 98 alin. (5) nu este reglementat în Codul muncii, trimiterea necesitând a fi făcută 
la un alt articol existent.  

 
7. Articolul 74 alineatul (2) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„La articolul 74 alineatul (2) cuvintele „conform certificatului medical” se substituie cu textul „în 
baza documentului medical (certificat/adeverință/act) eliberat de autoritatea (instituția) medicală 
competentă”. 
 
Propunem adăugirea, după textul „(certificat, adeverință, act)”, a textului „ , etc.”) sau, după caz, 
excluderea textului din paranteze. 
 
Argumentare 
Art. 74 alin. (2) enumeră în mod exhaustiv lista documentelor medicale care pot sta la baza 
transferului salariatului la o altă muncă care nu îi este contraindicată. Considerăm totuși că 
documentele care pot sta la baza acestui fapt nu ar trebui enumerate în mod exhaustiv. De 
exemplu, în urma examenului medical periodic, se emite fisa de aptitudine, care nu se regăsește 
în enumerarea din proiect. 

 
8. Articolul 76 litera i) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„la litera i) textul „conform certificatului medical” se substituie cu textul „în baza documentului 

medical (certificat/adeverință/act) eliberat de autoritatea (instituția) medicală competentă”. 

 
A se vedea comentariile de la punctul 7 din prezenta scrisoare. 

 
9. Articolul 85 alineatul (3) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(3) După expirarea termenelor indicate la alin. (1), (2) și (4¹), salariatul are dreptul să înceteze 
lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin 
salariatului în termenele prevăzute de art.142 al prezentului Cod și să-i elibereze documentele 
legate de activitatea acestuia în unitate.”. 
 
Se înțelege că noua redacție a art. 85 alin. (3) vine să precizeze data achitării drepturilor salariale, 

care va fi data cea mai apropiată momentului achitării salariilor în unitate, ce urmează după data 

demisiei.  

 

Solicităm respectuos luarea în considerare a următoarelor aspecte: 
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- Noile prevederi aparent nu reglementează termene similare de achitare a drepturilor salariale 

în restul cazurilor de încetare a contractului individual de muncă (e.g. în caz de concediere (art. 

86)), limitându-se doar la cazul de demisie. 

- Noile reglementări aparent trebuie corelate cu prevederile art. 143 din Codul muncii, care de 

asemenea conține prevederi referitoare la termenele de efectuare a achitărilor în caz de 

încetare a contractului individual de muncă. 

Considerăm că respectivele aspecte urmează a fi clarificate în procesul definitivării proiectului de 

lege. 

10. Articolul 86 alineatul (1) litera d) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„litera d) cuvintele „conform certificatului medical” se substituie cu textul „în baza documentului 
medical (certificat/adeverință/act) eliberat de autoritatea (instituția) medicală competentă.”. 
 
A se vedea comentariile de la punctul 7 din prezenta scrisoare. 
 

11. Articolul 86 alineatul (1) litera g) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) încălcarea obligațiilor de muncă sau a disciplinei de muncă, dacă anterior salariatul a fost 
sancționat disciplinar; ˮ. 
 
Menționăm că norma, în redacția propusă, ar putea fi aplicată în mod abuziv de către unii 
angajatori. Această prevedere ar putea fi interpretată în sensul că oferă dreptul angajatorilor de a 
concedia salariații pentru simplul fapt că ultimii au fost anterior sancționați disciplinar, indiferent 
de timpul scurs de la aplicarea sancțiunii disciplinare (i.e. fără limită în timp). 
 
Considerăm că o astfel de abordare oferă o soluție incertă pentru salariați și nu contribuie la o 
relație corectă dintre angajatori și salariați. 
 
Menționăm că potrivit art. 211 din Codul muncii, termenul de validitate a sancțiunii disciplinare nu 
poate depăși un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus 
unei noi sancțiuni disciplinare, se consideră că sancțiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. 
 
Astfel, credem că salariatul ar trebui să poată fi concediat pentru încălcarea obligațiilor de muncă 
sau a disciplinei de muncă, dacă anterior a fost sancționat disciplinar și dacă termenul de validitate 
a sancțiunii disciplinare nu a expirat, având în vedere prevederile art. 211 din Codul muncii. 
 
Respectivele concretizări le considerăm a fi potrivite în vederea prevenirii oricăror interpretări 
abuzive a viitorului art. 86 alin. (1) lit. g). 
 

12. Articolul 86 alineatul (1) lit. e) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
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„e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 
încadrat. Concedierea poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform 
procedurii de evaluare stabilite prin convenția colectivă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau, 
în lipsa acestora, prin regulamentul intern”. 
 
Salutăm intenția autorilor de a îmbunătăți redacția art. 86 alin. (1) lit. e) prin reglementarea unor 
proceduri care ar permite realmente angajatorilor să desfășoare procedura de evaluare a 
salariaților în vederea constatării necorespunderii funcției deținute sau muncii prestate, în lipsa la 
moment a unui act normativ al Guvernului care să reglementeze procedura atestării. 
 
În contextul respectivei inițiative, solicităm respectuos luarea în considerare a următoarelor 
aspecte: 
- Clarificarea sensului textului „nu corespunde profesional locului de muncă”. Codul în redacția 

în vigoare operează cu textul „nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza 
calificării insuficiente”. 

- Reglementarea faptului că procedura de evaluare poate fi stabilită în convențiile colective, 
contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern sau în alte acte normative la 
nivel de unitate.  

 
13. Articolul 89 alineatul (2) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(2) În caz de litigiu și a constatării de către instanța de judecată a caracterului nelegitim al 
transferului sau eliberării, angajatorul poate decide restabilirea angajatului la locul de muncă sau 
achitarea unei compensații de concediere”. 
 
AmCham salută intenția autorilor de îmbunătățire a redacției articolului 89 alin. (2) din Codul 
muncii.  
 
Sugerăm totodată expertizarea suplimentară a proiectului prin prisma prevederilor convențiilor și 
bunelor practici internaționale. 
 
Cu titlu de exemplu, potrivit art. 10 din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 
158/1992, doar organele imparțiale (cum sunt instanța de judecată, tribunalul de muncă, 
completul de arbitri sau arbitrul), pot considera că încetarea raporturilor de muncă este 
nejustificată şi în cazul când nu sunt împuternicite sau nu o găsesc realizabilă în conformitate cu 
legislația şi practica națională să declare încetarea nevalabilă şi/sau sa dispună sau să propună 
repunerea în drepturi a lucrătorului, organele vor fi împuternicite să dispună plata unei 
compensații corespunzătoare sau acordarea unei alte asemenea prestații considerate potrivite. 
 

14. Articolul 101 alineatul (5) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„La articolul 101 alineatul (5) textul „o lună înainte de punerea lui în aplicare” se substituie cu textul 
„cu cel puțin 14 zile înainte de punerea lui în aplicare sau în cel mai scurt timp, în cazul modificării 
programului din motive care nu sunt sub controlul angajatorului (absența salariatului/ salariaților, 
imposibilitatea de a continua munca de către un salariat, etc.), cu acordul salariatului.”. 
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Propunem excluderea textului „cu acordul salariatului” din noua redacție a art. 101 alineatul (5). 
 
Menționăm că potrivit art. 101 alin. (3) din Cod, programul muncii în schimburi se aprobă de 
angajator după consultarea reprezentanților salariaților, fără a fi necesar acordul ultimilor. 
 
De asemenea, deoarece cazurile prevăzute în paranteză ce constituie motive care duc la 
modificarea programului de muncă și nu se află sub controlul angajatorului  (i.e. absența 
salariatului/salariaților, etc.) nu sunt prevăzute în mod exhaustiv, enumerarea acestora în 
paranteze ar putea fi exclusă, aprecierea motivelor urmând a fi dată de angajatori de la caz la caz. 
 

15. Articolul 113 alineatul (1) 
 
Solicităm respectuos analiza oportunității indicării duratei concediului anual în zile lucrătoare (e.g. 
20 de zile lucrătoare).  
 
Respectiva propunere ar putea facilita modalitatea de calcul a perioadei de concediu anual și va 
permite salariaților să beneficieze de mai multe zile de concediu. 
 

16. Articolul 115 alineatul (7) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(7) Dacă salariatul, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parţial, concediul de 
odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, 
angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat/restant, într-o perioadă de 18 
luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.” 
 
Menționăm că aparent prevederile art. 115 alin. (7) din proiectul de lege nu sunt pe deplin corelate 
cu prevederile art. 118 alin. (4) din Cod, care prevăd că „Este interzisă neacordarea concediului de 
odihnă anual timp de 2 ani consecutivi, precum şi neacordarea anuală a concediului de odihnă 
salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi salariaţilor care au dreptul la concediu suplimentar în 
legătură cu munca în condiţii vătămătoare”. 
 
De asemenea, prevederile din proiect și din Codul muncii în vigoare, nu reglementează care sunt 
consecințele în cazul eschivării salariaților de la folosirea concediului de odihnă anual. 
 

17. Articolul 116 alineatul (21) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(21) Concediile anuale programate pot fi modificate la solicitarea salariatului (prin cerere) cu 
acordul conducătorului departamentului/ compartimentului din care face parte salariatul, ținând 
cont de funcționarea unității și necesitățile acesteia.”. 
 
Sugerăm substituirea textului „conducătorului departamentului, compartimentului din care face 
parte salariatul” cu cuvântul „angajatorului”. 
 
Menționăm că Codul muncii, la reglementarea raporturilor de muncă, operează de regulă cu 
termenul generic de „angajator”, fiecare organizație având o proprie organizare internă care nu 
este identică pentru toate persoanele juridice. 
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18. Articolul 116 alineatul (6) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(6) Programarea concediilor de odihnă anuale se face la înțelegerea dintre salariat și angajator. 

Graficul concediilor planificate se aduc la cunoștința salariaților prin publicarea acestora în spațiul 

public, care asigură accesul tuturor angajaților. ” 

 
În cazul în care se consideră necesar reglementarea obligației de aducere la cunoștința salariaților 
a graficului concediilor planificate, suntem de părerea că informarea salariaților ar putea avea loc 
prin orice modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării.  
 
Respectivele mijloace de informare și-au găsit anterior reglementarea în Codul muncii urmare a 
adoptării legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative.  
 
Confirmarea recepționării/înștiințării presupune faptul că informația este recepționată după 
îndeplinirea cel puțin a uneia dintre următoarele condiții, oricare dintre acestea fiind îndeplinită 
mai întâi: 
a) notificarea este predată destinatarului; 
b) notificarea este predată la adresa poștală indicată de destinatar în acest scop ori, în lipsa 
acesteia, la sediul destinatarului persoană juridică sau la domiciliul destinatarului persoană fizică; 
c) notificarea este transmisă prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare 
individuală, când poate fi accesată de către destinatar, inclusiv potrivit regulilor de expediere și 
recepționare a documentului electronic prevăzute de legislație; 
d) notificarea este pusă în orice alt fel la dispoziția destinatarului într-un loc şi într-un mod 
care fac posibil, în mod rezonabil, accesul destinatarului fără întârziere (art. 1 din Codul muncii). 

 
19. Articolul 118 alineatul (3) 

 
Indicăm asupra existenței unei neconcordanțe între prevederile notei informative și art. 118 alin. 
(3). 
 
Potrivit notei informative, se propune reducerea duratei minime al părții neîntrerupte a 
concediului de odihnă anual, care trebuie utilizat pe parcursul anului de la 14 zile la 7 zile. În același 
timp, prevederile art. 118 alin. (3) nu au fost supuse unor modificări. 
 

20. Articolul 141 alineatul (2) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(2) În contractul individual de muncă părțile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută 
străină cu achitarea în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data de 
plată.”. 
 
Sugerăm expunerea normei în următoarea redacție: 
„(2) În contractul individual de muncă cuantumul salariului poate fi stabilit în valută străină cu 
achitarea în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc sau la alt curs valutar al leului 
moldovenesc, în condițiile stipulate de părți.”. 
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Menționăm că și actualmente participanții la raporturile de muncă convin în contractele 
individuale de muncă stabilirea mărimii salariului în valută străină cu achitarea în monedă 
națională, ținând cont de cerințele de reglementare valutară în vigoare. 
 
Totuși, părțile în continuare trebuie să fie în drept să convină asupra modalității de calcul și plată 
a salariului în monedă națională, având la bază mai multe opțiuni, spre exemplu: 
- Achitarea în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data de plată; 
- Achitarea în monedă națională la cursul comercial al băncii la data de plată; 
- Achitarea în monedă națională la cursul oficial/comercial al leului moldovenesc valabil pentru 

o dată calendaristică, alta decât data de plată a salariului, etc. 
  
Prin urmare, respectivele aspecte urmează a fi reglementate prin acordul părților, având în vedere 
libertatea contractuală, în lipsa unor restricții legale. 
 

21. Articolul 156 alineatul (2) 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„(2) Mărimea concretă a plății suplimentare se stabilește în funcție de volumul real de lucrări 
executate  (ce urmează a fi executate), dar nu poate depăși 100 % din salariul de funcție (tarifar) 
stabilit pentru funcția (profesia) vacantă sau temporar vacantă.”. 
 
Menționăm despre existența neclarității în ceea ce privește modalitatea de cuantificare a 
„volumului real de lucrări executate” în cazul unor funcții, care nu depind de numărul de operațiuni 
executate.  
 
Solicităm respectuos clarificarea sensului normei respective. 

 
22. Articolul 184 alineatul (1) litera b) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins: 

b) cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea faptului că salariatul nu 
corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat, conform procedurii de evaluare 
implementate de către evaluator în temeiul (art. 86 alin. (1) lit. e))”. 
 
Se propune înlocuirea cuvântului „evaluator” cu cuvântul „angajator”, în vederea racordării 
normei la prevederile art. 86 alin. (1) lit. e). 

 
23. Articolul 203 litera b) 

 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„litera b) va avea următorul cuprins: 

b) premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare 

nelucrătoare;” 

 

Considerăm oportun păstrarea în vigoare a redacției art. 203 lit. b) care reglementează dreptul 

aplicării stimulărilor sub formă de premii, utilizată în calitate de noțiune generică. 
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Proiectul de lege reglementează posibilitatea acordării doar a premiilor unice cu prilejul 

evenimentelor enumerate, excluzând posibilitatea acordării oricăror altor premii (e.g. pentru 

performanță în activitate), fapt care aparent nu are o argumentare și care limitează drepturile 

angajatorilor și salariaților. 

 
Articolul 251 
 
Redacția articolului din proiectul de lege: 
„La articolul 251 textul „a femeilor care au copii” se substituie cu textul „a salariaților care au 
copii.”. 
 
Sugerăm menționarea în articol a faptului că respectiva nouă categorie de salariați vor putea fi 
concediați pentru motivul rezultatului nesatisfăcător al perioadei de probă (art. 86 alin. (1) lit. a)). 
 
Lipsa respectivei excepții ar putea produce costuri adiționale nejustificate pentru angajatori și 
afecta productivitatea/activitatea unității. 

 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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