
IPÎ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ 
 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ   nr._______ 
 
din „ _____” _____________” 20___                                                                          mun. Chişinău 
 

I. Părţile contractului 
Institutul de Criminologie, în persoana Preşedintelui Valeriu Bujor, care reprezintă interesele 

Institutului în baza Statutului, numit în continuare Angajator pe de o parte, şi cetăţeanul 
_______________________________________________ numit în continuare Salariat, pe de altă parte,  
călăuzîndu-se de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova au convenit asupra următoarelor clauze 
contractuale: 

II. Obiectul contractului 
Desfăşurarea în cadrul Institutului de Criminologie a activităţilor stabilite conform prezentului 

contract şi fişei postului, în condiţiile stabilite conform prezentului contract individual de muncă, a 
regulamentului de ordine internă și legislației RM în domeniu. 

III. Durata contractului 
3.1. Nedeterminată, salariatul urmînd să înceapă activitatea la data de _______________________; 

      3.2. Determinată, de____________luni, pe perioada cuprinsă între data de ________________________ 
şi data de_______________________; 

Perioada de probă (dacă  s-a convenit)______________________________________________. 
IV.     Locul de muncă 

Activitatea se va desfăşura în___________________________________________________________. 
V.    Felul muncii 

Salariatul este angajat în funcţia de ______________________________________________________. 
VI.    Condiţii de muncă 

Activitatea se desfăşoară în condiţii normale (deosebite, speciale). 
VII. Durata muncii 

         7.1.O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de_____ore/zi, ________ore/săptămînă. 
         7.2.O fracţiune de normă de_____ore/zi, ________ore/săptămînă. 
         7.3.Programul de lucru este determinat de planul individual al profesorului cu evidența globală a 
muncii: ______ ore auditoriale și lucrul individual cu studenții,  _____ activități cu caracter metodic, științific 
și educativ. 

VIII. Concediul 
Durata concediului anual de odihnă se stabilește conform Convenției colective de muncă, în raport cu 

durata muncii (norma întreagă, fracţiunile de normă, evidența volumului global de muncă). 
Durara concediului de odihnă suplimentar este de ____ zile calendaristice, în raport cu durata  efectivă 

a muncii (norma întreagă, fracţiunile de normă). 
Plata pentru concediu va fi calculată şi acordată conform actelor normative în vigoare. 

     IX. Condiţiile de retribuire a muncii 
         9.1 .Angajatorul pentru munca prestată de către Salariat achită ultimului salariul lunar conform Anexei 
nr. 1 care constituie parte integrantă a prezentului contract; 
        9.2. Mărimea şi formele de retribuire a muncii sunt stabilite conform Regulamentului cu privire la 
retribuirea muncii în cadrul Institutului de Criminilogie și de comun acord.  
        9.3. Noile condiţii ce ţin de remunerare sunt stabilite în formă scrisă, semnate de către părţi. 
         9.4. Angajatorul are dreptul să-i reducă Salariatului mărimea compensaţiilor şi a adaosurilor lunare sau 
să-l lipsească de acestea în baza prevederilor Regulamentului cu privire la remunerarea muncii corpului 
profesoral didactic. 
        9.5. Din salariul stabilit şi din alte plăţi ale Salariatului sunt efectuate reţineri sub formă de impozite, 
conform legislaţiei fiscale, plăţile de asigurare socială şi asigurare medicală. 
     X. Drepturile Salariatului 
        10.1. Să ceară respectarea condiţiilor contractuale de către Angajator. 
        10.2. Să ceară Angajatorului organizarea lucrului prestat conform condiţiilor contractuale şi a 
obligaţiunilor de funcţie. 
        10.3. Să negocieze cu Angajatorul mărimea salariului şi condiţiile de muncă. 
        10.4. Să rezilieze prezentul contract din proprie iniţiativă, în baza temeiurilor şi ordinii stabilite de 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi prezentului contract. 



10.5. Salariatul angajat în funcţiile ce ţin de activitatea profesoral-didactică poate rezilia prezentul 
contract din proprie iniţiativă pe parcursul anului de studii numai în cazuri excepţionale (incapacitate 
profesională ce ţine de starea sănătăţii sau de schimbarea locului de trai în altă localitate, alegerea într-o 
funcție electivă), anunţînd în scris Angajatorul cu o lună înainte de plecare. 

       10.6. De a primi de la Angajator informaţia deplină despre datele sale personale şi modul de prelucrare a 
acestora. 

XI. Obligaţiunile Salariatului 
Activînd în funcţia nominalizată, Salariatul este obligat: 
11.1. Să respecte în tot clauzele prevăzute în conţinutul prezentului Contract; 
11.2. Să presteze munca conform specialităţii şi funcţiei indicate în prezentul Contract; 
11.3. Să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile prevăzute în conţinutul prezentului Contract; 
11.4. Să execute în tocmai dispoziţiile Angajatorului şi ale conducătorilor nemijlociţi privind procesul de 
activitate, de instruire sau educațional, dacă acestea nu contravin conţinutului prezentului contract şi dacă 
nu depăşesc obligaţiunile funcţionale stabilite în actele corespunzătoare; 
11.5. Să manifeste atitudine gospodărească faţă de bunurile proprietate a Angajatorului şi/sau a terţelor 
persoane, încredinţate lui de către Angajator pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentului 
Contract; 
11.6. Să respecte colegii de serviciu şi disciplina muncii; 
11.7. Să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii; 
11.8. Să informeze imediat Angajatorul sau conducătorul despre orice situaţie care prezintă pericol 
pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea bunurilor proprietate a Angajatorului; 
11.9. Să prezinte carnetul de muncă în termen de cel mult 5 zile din momentul semnării prezentului 
Contract; 
11.10. Să contribuie prin activitatea sa la dezvoltarea Instituției; 
11.11. Să nu divulge secrete de serviciu şi/sau secrete comerciale aflate şi deţinute de el în procesul de 
exercitare a funcţiei indicate în prezentul Contract, în urma căror fapte ar cauza prejudicii materiale 
Angajatorului; 
11.12. Să aducă în termen cît mai scurt posibil la cunoştinţa Angajatorului despre efectuarea 
modificărilor sau complectărilor în documentele sale de identitate; 
11.13. Să îndeplinească volumul de muncă stabilit de către Angajator; 
11.14. Să se supună tuturor însărcinărilor şi ordinelor de serviciu emise de funcţionarii cărora se 
subordonează în limita atribuţiilor indicate în prezentul Contract; 
11.15. Să-şi perfecţioneze permanent nivelul profesional şi etico-deontologic; 
11.16. Să pună la dispoziţia Angajatorului informaţii despre activitatea prin cumul în cadrul altor 
instituţii; 
11.17. În procesul de activitate să respecte cerinţele legislaţiei în vigoare şi actele administrative emise de 
Angajator; 
11.18. Să participe la munca educativă cu studenţii; 
11.19. Să contribuie la crearea imaginii pozitive a Angajatorului; 
11.20. Să fie îmbrăcat decent, conform cerinţelor înaintate de Angajator, să aibă o atitudine 
conştiincioasă faţă de muncă; 
11.21. Să organizeze şi să realizeze procesul de învăţămînt la un nivel ştiinţifico-pedagogic şi metodic 
înalt; 
11.22. Să nu săvîrşească fapte amorale incompatibile cu principiile educaţiei. 

XII. Drepturile Angajatorului 
Angajatorul are următoarele drepturi: 

12.1. Să ceară de la Salariat respectarea legislaţiei în vigoare, respectarea actelor administrative emise 
de Angajator, ale prezentului contract şi îndeplinirea necondiţionată şi în deplină măsură a 
obligaţiunilor de serviciu conform funcţiei deţinute; 
12.1. Să ţină sub control calitatea muncii prestate de către Salariat; 
12.3. Să stabilească Salariatului regimul şi durata zilei de muncă conform funcţiei şi cerinţelor 
legislaţiei în vigoare; 
12.4. Să stabilească mărimea salariului de funcţie a Salariatului conform tarificării şi coeficientului 
aprobate de Angajator; 
12.5. Să transfere Salariatul la o altă muncă sau funcţie în legătură cu necesităţile de serviciu 
respectîndu-se legislaţia în vigoare; 



12.6. Să trimită Salariatul în deplasări de serviciu pe problemele ce ţin de procesul de activitate al 
acestuia; 
12.7. Să desfacă prezentul Contract, dacă Salariatul a dat dovadă de: 

- Incapacitate profesională; 
- Necorespunderea conform cerinţelor faţă de funcţia ocupată; 
- Încălcarea disciplinei de muncă (inclusiv lipsa nemotivată de la locul de muncă, mai 

mult de 4 ore); 
- Divulgarea secretului de serviciu sau informaţiei confidenţiale; 
- Pierderea încrederii din partea Angajatorului; 
- Aducerea de prejudicii materiale şi morale Angajatorului; 
- Crearea în colectiv s situțiilor de conflict; 
- Refuzul nemotivat al Salariatului de a fi transferat în altă funcţie în legătură cu 

necesităţile de serviciu, în condițiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
- Alte cazuri prevăzute de legislaţia muncii. 

12.8. Să limiteze activitatea prin cumul a Salariatului, dacă aceasta poate duce la prejudicierea Angajatorului 
sau ar împiedica executarea în deplină măsură a atrbuţiilor de bază. 
      XIII. Obligaţiunile Angajatorului 

13.1. Angajatorul prin semnarea prezentului Contract confirmă că locul de muncă al Salariatului 
corespunde condiţiilor de muncă; 
13.2. Asigură Salariatului condiţii sănătoase de muncă şi creaţie, şi contribuie ca salariatul să-şi 
onoreze obligaţiunile în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Contract, înţelegerea părţilor şi 
în conformitate cu alte acte normative; 
13.3. Să aducă la cunoştinţa Salariatului cerinţele faţă de activitatea ce i-a fost încredinţată, condiţiile 
de muncă şi regulile de ordine interioară; 
13.4. Să explice Salariatului drepturile şi îndatoririle sale, modul de evaluare şi apreciere a activităţii 
didactice, metodice şi de cercetare; 
13.5. Să informeze Salariatul despre modificările survenite în modul de organizare a muncii; 
13.6. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi actele normative ce ţin de protecţia muncii, Angajatorul 
garantează drepturile Salariatului la protecţia muncii şi se obligă să asigure condiţii corespunzătoare 
igienico-sanitare de muncă; 
13.7. Angajatorul va familiariza Salariatul cu instrucţiunile ce ţin de tehnica securităţii, normele 
sanitare, igiena muncii, paza antiincendiară şi cu alte reguli privind protecţia muncii; 

       XIV. Clauze de confidenţialitate 
Pe toată durata executării de către părţi a prezentului Contract şi timp de 3 (trei) luni calendaristice 

după încetarea acestuia să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării 
prezentului Contract. 

       XV. Modificarea Contractului 
15.1Modificarea clauzelor prezentului Contract se face de către Salariat şi Angajator, în comun 
acord, prin perfectarea scrisă a acordurilor adiţionale părţi componente ale prezentului Contract. 
15.2Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către Angajator a prezentului Contract poate fi 
efectuată în condițiile legii și doar cu referire la:  

 Mărirea duratei de acţiune indicată în prezentul Contract; 
  Schimbarea temporară a locului de muncă prin trimiterea în deplasare 

în interes de serviciu sau detaşare; 
 Transferul la o altă muncă sau permutare. 

 XVI. Încetarea Contractului  
Prezentul Contract încetează fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care: 

 Expiră termenul indicat în pct. 3.2  al prezentului Contract; 
 Salariatul încalcă în mod repetat obligaţiile sale prevăzute în 

conţinutul prezentului contract și fișa de post. 
Prezentul Contract se consideră a fi desfăcut din iniţiativa Salariatului în următoarele cazuri: 

          16.1. Înaintarea unei cereri de desfacere a prezentului Contract din proprie iniţiativă cu notificarea    
prealabilă a Angajatorului în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice înainte de data la care încetarea 
prezentului Contract urmează să-şi producă efectele; 
          16.2Angajatorul nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 
Prezentul Contract se consideră a fi desfăcut din iniţiativa Angajatorului în cazul cînd Salariatul: 

16.3. Nu-şi îndeplineşte conştiincios atribuţiile indicate în prezentul Contract;  



16.4. Încalcă în mod repetat vre-o obligaţie prevăzută în conţinutul prezentului Contract, după ce a 
fost avertizat că o nouă încălcare va duce la desfacerea unilaterală a prezentului Contract; 
16.5. În acţiunile sale este lipsă atitudinea gospodărească faţă de bunurile Angajatorului; 
16.6. Nu îndeplineşte la timp volumul de muncă sau sarcinile concrete stabilite de către Angajator. 
16.7. Salariatul desface prezentul Contract, conform pct.16.1. şi 16.2. al prezentului Contract cu 
condiţia îndeplinirii pînă la capăt a lucrului încredinţat lui de către Angajator. 
16.8. În caz de desfacere a prezentului Contract, Salariatul: 
 Achită toate datoriile pe care le are faţă de Angajator; 
 Restituie Angajatorului toate bunurile, documentaţia şi altă avere mobilă care i s-au transmis 

pentru a-şi exercita atribuţiile indicate în prezentul Contract. 
 În caz de desfacere a prezentului Contract şi îndeplinirea de către Salariat a condiţiilor prevăzute    de 
pct. 16.7. al prezentului Contract, Angajatorul: 
           16.10. Efectuează achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin Salariatului; 
            16.11. Eliberează carnetul de muncă (dacă a fost prezentat de către Salariat) şi alte documente legate 
de activitatea acestuia în instituție. 
XVII. Soluţionarea litigiilor de muncă 
           17.1. În caz de apariţie a litigiilor de muncă între Salariat şi Angajator, acestea se soluţionează pe cale    
amiabilă. 
          17.2. În cazul imposibilităţii soluţionării pe cale amiabilă a litigiului acesta se va soluţiona pe cale 
judecătorească conform legislaţiei Republicii Moldova. 
XVIII.   Dispoziţii finale 
         18.1. Condiţiile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul comun al părţilor. 
         18.2. Perfectarea de către Salariat şi Angajator a prezentului Contract este rezultatul voinţei comune a 
respectivilor şi înlătură invocarea de către aceştia a oricărei alte înţelegeri verbale anterioare sau posterioare 
încheierii prezentului Contract. 
        18.3. Relaţiile dintre părţile contractante sunt reglementate de legislaţia în vigoare şi de prezentul 
contract. 
         18.4. În alte cazuri ce nu sunt prevăzute de prezentul Contract, părţile se conduc de prevederile Codului 
Muncii al Republicii Moldova. 
         18.5. Prezentul Contract este încheiat de către Salariat şi Angajator în limba română, în două 
exemplare, cîte unul pentru fiecare din părţi, care au aceeaşi valoare juridică. 
         18.6.   Condiţii suplimentare: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Semnăturile părţilor: 
 

Angajatorul                                                                                                            Salariatul  
IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi                                      _____________________________________ 
Criminologie Aplicată                                                                                  Numele,prenumele 
Str. Voluntarilor 8/3, MD 2032                                        _____________________________________ 
C/f 1010620005221                                                                                        domiciliul 
                                                                                        bul / ident. seria __, nr. ______________________ 
                                                                                                  c/p  _________________________________ 
Preşedinte 
Valeriu BUJOR ___________________                                         _____________________________ 
                                    (semnătura)                                                                     (semnătura) 
 
 
                                            L.Ş. 


