
 

Mun. Chişinău  
№ 054 din 12 aprilie 2018      
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova  
Vă invită să participați pe  26 aprilie 2018 la cursul 

«Aplicarea legislației muncii prin prisma modificărilor recente ale Codului Muncii» 
 

SUBIECTELE ABORDATE: 
1. Particularitățile încheierii, modificării, suspendării și încetării contractului individual de muncă (CIM), 

ca rezultat al modificărilor recente ale Codului Muncii – reglementare eficientă a raporturilor de muncă:  
 perfectarea documentelor la angajare; 
 drepturile și obligațiile salariaților; 
 obligațiile angajatorului; 
 informarea și consultarea salariaților; 
 aplicarea perioadei de probă și rezultatul acesteia. 

Deosebirea dintre CIM și contractul de prestări servicii. 
Aspecte practice privind aplicarea modificărilor Codului Muncii. 

2. Parteneriatul social în cadrul raporturilor de muncă: 
 aplicarea contractelor colective de muncă și măsuri în caz de absență a acestora; 
 aplicarea convențiilor colective de muncă de orice nivel; 
 consultarea prealabilă a organelor sindicale.  

3. Asigurarea disciplinei de muncă în cadrul entităților. Modul de aplicare a stimulărilor și sancțiunilor 
disciplinare – instrumente eficiente privind asigurarea disciplinei de muncă. 

4. Aplicarea cerințelor minime ale legislației în domeniul salarizării: 
 modul de salarizare în sectorul real al economiei, inclusiv în cadrul unităților non profit; 
 modul de salarizare în sectorul bugetar.  

5. Acordarea concediilor anuale de odihnă: 
 stagiul de muncă ce dă dreptul la concediu anual de odihnă; 
 concediile suplimentare plătite (neplătite); 
 concediile sociale; 
 indemnizația pentru concediul anual de odihnă. 

6. Răspunderea materială a părților CIM. Procedura atragerii la răspunderea materială a salariaților și 
angajatorilor. 

7. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii și normelor de siguranță ocupațională și 
răspunderea juridică conform modificărilor legislației: Legea nr. 140 din 10.05.2001; Legea nr.131 din 
08.06.2012; Legea nr.185 din 21.09.2017; Codului contravențional.  

8. Întrebări și răspunsuri. Discuții privind modificările de perspectivă a cadrului legal și instituțional în domeniul 
raporturilor de muncă.  

Document de finalizare: Certificat ACAP RM, 10 ore. 
Cost de participare: (Cursul este scutit de TVA) - 950 MDL. Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.  
Cursul va avea loc pe adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65, of. 439. 

 
Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar  în ziua desfășurării cursului până la 9.00. 

Înscrierea la curs la tel: 022 54-14-21, 54-14-95, 22-19-25, fax: 022 54-14-95, info@acap.md 
 

Date fiscale și bancare AO ACAP RM: 
Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL 

BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 
 
Cu respect, 
Director Executiv ACAP RM     Zlatina Natalia 
 
Ex. Gaci N. Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 

 
 


