
Contractul individual de muncă este 

înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care 

salariatul se obligă să presteze o muncă într-o 

anumită specialitate, calificare sau funcţie, să 

respecte regulamentul intern al unităţii, iar 

angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de 

muncă prevăzute de Codul muncii (CM), de alte 

acte normative ce conţin norme ale dreptului 

muncii, de contractul colectiv de muncă, precum 

şi să achite la timp şi integral salariul (art. 45 din 

CM).

ÎN CE FORMĂ SE ÎNCHEIE CIM?
CIM se încheie în formă scrisă (art. 58, alin.(1), 

CM). 

CARE ESTE DURATA CIM?

CIM se încheie, de regulă, pe durată 

nedeterminată;

CIM poate fi încheiat şi pe o durată 

determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, în 

condiţiile prevăzute de CM (art. 55, 

CM);

temeiul legal al încheierii CIM pe durată 

determinată trebuie indicat în contract.

IMPORTANȚA CIM

reprezintă principala formă juridică de 

reglementare a raporturilor de muncă;

constituie baza apariţiei drepturilor 

şi obligaţiilor de muncă ale părţilor 

contractante;

constituie documentul de bază 

privind activitatea de muncă a 

salariaţilor pe teritoriul Republicii 

Moldova (din 01.01.2019 au fost 

eliminate carnetele de muncă).

CE ESTE
CONTRACTUL INDIVIDUAL 
DE MUNCĂ (CIM)? 

CONȚINUTUL CIM

Conţinutul CIM (art. 49, CM) este determinat prin 

acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile 

legislaţiei în vigoare, şi include: 

џ numele şi prenumele salariatului;

џ datele de identificare ale angajatorului;

џ durata contractului;

џ data de la care contractul urmează să-şi 

producă efectele;

џ specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;

џ atribuţiile funcţiei;

џ riscurile specifice funcţiei;

џ denumirea lucrării ce urmează a fi 

îndeplinită (CIM pentru perioada 

îndeplinirii unei anumite lucrări);

џ drepturile şi obligaţiile salariatului şi ale 

angajatorului;

џ condiţiile de retribuire a muncii: salariul 

funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, 

premiile şi ajutoarele materiale, 

periodicitatea achitării plăţilor;

џ compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru 

munca prestată în condiţii grele, 

vătămătoare şi/sau periculoase;

џ locul de muncă;

џ regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv 

durata zilei şi a săptămînii de muncă a 

salariatului;

џ durata şi condiţiile de acordare ale 

concediului de odihnă anual;

џ condiţiile de asigurare socială şi medicală;

џ perioada de probă, clauzele specifice - 

după caz;

џ alte prevederi care nu contravin legislaţiei 

în vigoare.

, 

EXISTĂ UN MODEL OFICIAL
AL CIM?
џ modelul CIM, aprobat prin Convenţia colectivă 

(nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 (MO al 

RM nr.101-103 din 29 iulie 2005);

џ modelul CIM pentru perioada îndeplinirii unei 

anumite lucrări, aprobat prin Convenţia 

colectivă (nivel naţional) nr. 16 din 25 mai 

2018 (MO al RM nr.195-209 din 15 iunie 2018). 

conform art. 54, CM



CARE ESTE RĂSPUNDEREA 
PENTRU NEÎNCHEIEREA CIM?

beneficiază de:

џ condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor 

de securitate şi sănătate în muncă;

џ un salariu oficial care nu poate fi mai mic decît 

cuantumul minim garantat de stat;

џ următoarele tipuri de concedii: 

de odihnă anual;

medical;

de studii; 

de maternitate;

parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă 

la vîrsta de 3 ani;

suplimentar neplătit pentru îngrijirea 

copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani;

sînt asiguraţi:

џ în sistemul public de asigurări sociale şi 

beneficiază de diferite indemnizaţii/prestaţii 

de asigurări sociale;

џ în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală şi beneficiază de asistenţă medicală 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în 

volumul şi de calitatea prevăzute în Programul 

unic;

џ pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale;

se bucură de alte drepturi şi garanţii prevăzu-

te de legislaţia în vigoare.

CONTRACTUL 
INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ROLUL, IMPORTANŢA ŞI BENEFICIILE

CARE SÎNT BENEFICIILE 
 CIM PENTRU SALARIAȚI?

u.c. = unități convenționale = 50 lei. 

60-90 u.c. 

150-210 u.c. 

210-300 u.c.   

pentru persoane cu 

funcţii de răspundere

pentru 

persoane juridice

pentru 

persoane fizice

Salariaţii, pentru prestarea muncii fără a avea 

încheiat un CIM în formă scrisă sînt sancţionaţi 

cu amendă (art. 55, alin. (3), CC):

Contravenţiile respective se constată de către 

Inspectoratul de Stat al Muncii. Procesele-verbale 

cu privire la contravenţii se remit spre examinare 

în fond instanţei de judecată competente 

(art. 409, CC).

www.sindicate.md/cim

70-120 u.c. 

Orice muncă prestată de o persoană fizică 

pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi 

respectate prevederile CM referitoare la 

încheierea CIM se consideră muncă nedeclarată 

şi este interzisă (art. 7 , CM).

Angajatorii, pentru utilizarea muncii 

nedeclarate, pentru fiecare persoană identificată, 

sînt sancţionaţi cu amendă (art. 55 , Codul 

contravenţional (CC)):

1

1

Linia fierbinte

0 800 800 20
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