CONSILIUL REPUBLICAN AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA”
DIN REPUBLICA MOLDOVA

HOTĂRÂRE
mun. Chişinău
11 aprilie 2014

nr. V-03

Cu privire la realizarea bugetului
sindical pe anul 2013 și aprobarea
bugetului sindical pentru anul 2014
Consiliul Republican menţionează că pentru anul 2013 bugetul sindical consolidat la
capitolul „Venituri” a fost aprobat în cuantum de 10552,5 mii lei, a fost realizat în sumă de 9341,6
mii lei sau 96,6 la sută din suma cotizațiilor sindicale planificate.
Cheltuielile bugetului consolidat al Sindicatului „Sănătatea”, conform articolelor devizelor de
venituri și cheltuieli, au constituit: activitatea culturală de masă, perfecţionarea activului sindical şi
a cadrelor sindicale – 2582,0 mii lei (27,6%); acţiuni sportive de masă – 468,2 mii lei (5,0%); ajutor
material – 2560,0 mii lei (27,4%); remunerarea muncii – 1313,5 mii lei (14,1%); contribuţia la
fondul social – 392,4 mii lei (4.2%); cheltuieli pentru procurarea inventarului gospodăresc şi
utilajului – 420,8 mii lei (4,5%); deplasări – 110,6 mii lei (1,2%); întremarea sănătății membrilor de
sindicat – 1011,4 mii lei (10,8 %); defalcări către organizaţiile sindicale la care este afiliat
Sindicatul „Sănătatea” – 296,8 mii lei (3,2%); alte cheltuieli – 185,9 mii lei (2,0%).
Pe contul curent al Consiliului Republican au fost transferate 3734,0 mii lei sau 36,63 la sută
raportat la bugetul consolidat al Sindicatului „Sănătatea”, dintre care câte 4,83 la sută au fost
acumulate în Fondul republican „Ajutor reciproc şi solidaritate” şi 4,80 – în Fondul republican
„Educaţie sindicală și informare”.
Din sursele bănești acumulate pe contul curent al Consiliului Republican, inclusiv în
Fondurile „Educaţie sindicală și informare” şi „Ajutor reciproc şi solidaritate”, au fost satisfăcute
toate demersurile şi cererile comitetelor sindicale şi membrilor de sindicat.
De ajutor material au beneficiat 821 membri de sindicat; pentru 436 membri de sindicat a fost
recuperat parțial costul biletelor de tratament balneosanatorial; 72 comitete sindicale au beneficiat
de ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor proprii. Au mai fost efectuate cheltuieli pentru
organizarea și desfășurarea Spartachiadei XXVIII a lucrătorilor ocrotirii sănătăţii din republică –
110,0 mii lei; organizarea seminarelor educaționale 85,4 mii lei; confecționarea panourilor
informative – 25,5 mii lei; editarea ziarului „Curierul Sanitas” și buletinelor informative – 89,7 mii
lei; alte cheltuieli – 185,9 mii lei.
În anul 2013, comparativ cu 2012, s-a îmbunătățit utilizarea mijloacelor financiare conform
devizelor de venituri și cheltuieli. Totodată, este necesar ca în anul 2014 sursele financiare să fie
direcționate prioritar spre educația sindicală și îmbunătățirea lucrului informațional.
Pentru tratamentul balneosanatorial, Casa Națională de Asigurări Sociale a repartizat
Sindicatului „Sănătatea” 354 bilete în sumă de 1579,7 mii lei.
Pentru odihna de vară a copiilor lucrătorilor medicali au fost repartizate 964 bilete în sumă de
931,7 mii lei.
Conform rapoartelor prezentate privind utilizarea biletelor de tratament au fost depistate mai
puține încălcări ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 290
din 19.04.2010.

Consiliul Republican al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă raportul „Cu privire la realizarea bugetului sindical al Sindicatului „Sănătatea”
pe anul 2013”.
2. Se aprobă bugetul consolidat al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova la
capitolul „Venituri” pentru anul 2014, în sumă de 10200,0 mii lei, la capitolul „Cheltuieli” –
10200,0 mii lei.
3. Se obligă liderii și contabilii organizațiilor sindicale-membre ale Sindicatului „Sănătatea”.
3.1. Să îmbunătățească evidența contabilă, utilizarea corectă și rațională a mijloacelor
financiare și bunurilor materiale ale organizației sindicale conform recomandărilor Biroului
Executiv al Sindicatului „Sănătatea” privind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare ale
organizațiilor sindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea”.
3.2. Să respecte strict prevederile statutului Sindicatului „Sănătatea” privind încasarea și
transferarea cotizațiilor sindicale pe conturile curente respective.
3.3. Să respecte prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 290 din
19.04.2010, privind Regulamentul „Cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament
balneosanatorial”
4. Se propune comisiilor de cenzori ale organizaţiilor sindicale-membre ale Sindicatului
„Sănătatea”, cel puţin o dată în an, să efectueze controlul activităţii organizaţiei sindicale, utilizarea
corectă și eficientă a resurselor financiare şi bunurilor materiale, să organizeze schimb de experiență
a membrilor comisiilor de cenzori ale organizațiilor sindicale primare.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se atribuie dlui Victor Benu, preşedintele
Sindicatului „Sănătatea”.

Preşedinte

Victor Benu

DEVIZUL
de venit şi cheltuieli al Sindicatului „Sănătatea”
Articolele devizului de venituri și
cheltuieli
Venituri, total,
inclusiv:
De la organizațiile sindicale-membre
De la Confederaţia Națională a Sindicatelor
din Moldova
Alte intrări
Cheltuieli, total,
inclusiv:
Instruirea și informarea activului sindical
Activități sportive în masă
Ajutor material
Stimularea muncii
Contribuții la Fondul social
Cheltuieli de gospodărie
Recuperarea parțială a costului biletelor de
tratament balneosanatorial
Defalcări către organizațiile sindicale la care
Sindicatul „Sănătatea” este parte
Deplasări
Alte cheltuieli
Soldul

Preşedintele Sindicatului „Sănătatea

Realizare
2013
mii lei
%
10193,7
100,0
8393,5
286,5

Programare
2014
mii lei
%

82,3

1513,7

2,8
14,8

9341,6

100,0

2582,0
468,2
2560,0
1313,5
392,4
420,8

27,6
5,0
27,4
14,1
4,2
4,5

1011,4

10,8

296,8

3,2

110,6
185,9

1,2
2,0

852,1

8,4
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