
 

 

 

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI „SĂNĂTATEA” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

mun. Chişinău 

 

21 decembrie 2012                                                                                                nr. 15-16 

 

 
  

 

 

 

 

 

Biroul Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din Republica 

Moldova pentru anul 2013 (se anexează). 

 

2. Preşedinţii organelor sindicale vor întreprinde măsuri concrete pentru realizarea planului 

adoptat, vor elabora şi adopta planurile de activitate ale comitetelor sindicale respective.  

 

3. Controlul şi sistematizarea îndeplinirii prezentei hotărâri se atribuie dlui Mihai Dutca, 

vicepreşedinte al Sindicatului „Sănătatea” şi dnei Tatiana Melnic, consilier principal al Sindicatului 

„Sănătatea”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

Victor Benu 

 

 

 

 

Cu privire la Planul de activitate al  

Biroului Executiv al Sindicatului 

„Sănătatea” din Republica Moldova 

pentru anul 2013 

 



 

 

 

  Anexă  

la hotărârea Biroului Executiv  

al Sindicatului „Sănătatea”  

nr. 15-16 din 21.12.2012  

  

P L A N U L 

de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”  

pentru anul 2013 

Nr. 

d/o 
Activități Responsabili Termeni 

I. Ședința Consiliului Republican 

1.1.  Cu privire la Raportul anual – 2012 „Realizări și 

perspective” ale Sindicatului „Sănătatea” și prioritățile 

pentru anul 2013. 

Victor Benu aprilie 

1.2.  Cu privire la realizarea bugetului sindical și bugetului 

asigurărilor sociale pe anul 2012 și planul pe anul 2013. 

Ana Cazacu 

Lucia Sinica 

aprilie 

II. Ședințele Biroului Executiv 

2.1.  Cu privire la convocarea ședinței Consiliului Republican al 

Sindicatului „Sănătatea”. 

Tatiana Melnic februarie 

2.2.  Cu privire la programul educațional și de informare pentru 

anul 2013. 

Mihail Dutca, 

Alexandra Vîrlan 

februarie 

2.3.  Cu privire la Normele metodologice privind formarea 

devizului de venituri și cheltuieli al IMSP (în comun cu 

Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în 

Medicină) 

Victor Benu, 

Ion Cucu 

februarie 

2.4.  Cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I 

de calificare pentru anul 2013 în sistemul de AOAM 

Victor Benu, 

Ion Cucu 

trimestrul 

I 

2.5.  Cu privire la stabilirea cotelor cheltuielilor pentru plata 

muncii lucrătorilor din IMSP încadrate în AOAM în raport 

cu suma fiecărui tip de venit acumulat 

Victor Benu, 

Ion Cucu 

trimestrul 

I 

2.6.  Cu privire la mersul realizării hotărârii Biroului Executiv al 

Sindicatului „Sănătatea” nr. 11-22 din 28.02.2012 privind 

structura organizației raionale a Sindicatului „Sănătatea”. 

Tatiana Melnic trimestrul 

I 

2.7.  Cu privire la organizarea Spartachiadei 28 a lucrătorilor 

ocrotirii sănătății în luna septembrie 2013 și participarea la 

Spartachiada Confederației Naționale a Sindicatelor din 

Moldova. 

Mihail Dutca trimestrul 

I 

2.8.  Cu privire la respectarea prevederilor actelor normative 

privind timpul de muncă, odihna și plata muncii (în comun 

cu Inspecția muncii). 

Ion Cucu trimestrul 

II 

2.9.  Cu privire la proiectul modificărilor Regulamentului 

privind vechimea în muncă în specialitate (în comun cu 

Ministerul Sănătății). 

Ion Cucu trimestrul 

II 

2.10.  Cu privire la proiectele modificării actelor normative de 

salarizare a lucrătorilor IMSP încadrate în AOAM și CSP 

(în comun cu MS și CNAM). 

Victor Benu, 

Ion Cucu 

pe parcurs  

2.11.  Cu privire la realizarea Foii de parcurs „Accelerarea 

reformelor”.  

Victor Benu, 

Mihail Dutca, 

Ion Cucu 

trimestrul 

II-III 



 

 

 

2.12.  Cu privire la apartenența la sindicat și perfectarea 

sistemului de recrutare sindicală. 

Tatiana Melnic trimestrul 

III 

2.13.  Cu privire la proiectul programului ramural de securitate și 

sănătate în muncă (în comun cu MS). 

Mihail Dutca,  

Igor Zubcu 

trimestrul 

III-IV 

2.14.  Cu privire la rezultatele implementării parteneriatului 

public-privat în IMSP și externalizarea serviciilor 

Victor Benu, 

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

trimestrul 

IV 

2.15.  Abordarea necesităților din domeniul sănătății prin politici 

investiționale și impactul asupra colectivelor de muncă. 

Realizarea prevederilor Hotărârilor Consiliului Republican 

și Biroului Executiv. 

Victor Benu pe parcurs 

III. Protecția veniturilor salariale ale lucrătorilor 

3.1.  Actualizarea, de comun cu Ministerul Sănătății și 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, a sistemului 

de remunerare a muncii angajaților din IMSP în funcție de 

responsabilitate, riscul profesional, volumul și calitatea 

muncii. Colectarea propunerilor din colectivele de muncă 

ce țin de actualizarea sistemului de plată a muncii. 

Victor Benu,  

Ion Cucu 

pe parcurs 

3.2.  Perfecționarea, de comun cu Ministerul Sănătății și 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, a Normelor 

metodologice cu privire la formarea devizului de venituri și 

cheltuieli (business-plan) și gestionarea resurselor 

financiare de către IMSP încadrate în sistemul asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală. 

Victor Benu,  

Ion Cucu,  

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.3.  Cu privire la perfecționarea mecanismului de validare sau 

invalidare a serviciilor acordate persoanelor asigurate și 

neasigurate (în comun cu Ministerul Sănătății și Compania 

Națională de Asigurări în Medicină) 

Victor Benu,  

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

semestrul 

II 

3.4.  Monitorizarea atestării și tarifării corecte a salariaților în 

limitele cotelor pentru plata muncii și prevederile 

Regulamentului privind evaluarea muncii și tarifarea 

angajaților, aprobat de Ministerul Sănătății și Sindicatul 

„Sănătatea” la 04.01.2012 

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.5.  Monitorizarea respectării termenilor de plată a salariilor, 

adaosurilor, sporurilor și plăților de stimulare. La 

necesitate, de aplicat normele legislative de responsabilitate 

a persoanelor vinovate de încălcarea drepturilor salariaților 

la plata muncii la timp și prioritară față de alte plăți  

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.6.  Sesizarea conducerii Republicii Moldova privind indexarea 

anuală a salariului pentru I categorie de calificare a 

angajaților din instituțiile medicale, burselor studenților din 

instituțiile de învățământ în raport cu creșterea prețurilor de 

consum și rata inflației. 

Victor Benu, 

Ion Cucu 

pe parcurs 

3.7.  Examinarea în 5-6 colective de muncă respectarea 

prevederilor actelor normative naționale și internaționale 

privind timpul de muncă, odihnă și plata muncii. 

Rezultatele de examinat la ședința în plen a Biroului 

Executiv al Sindicatului „Sănătatea”. 

 

 

Ion Cucu, 

Igor Zubcu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 



 

 

 

3.8.  Elaborarea și aprobarea propunerilor privind modificarea și 

completarea Convenției colective  (nivel de ramură) pe anii 

2010-2013 

Victor Benu,  

Mihail Dutca,  

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

trimestrul 

II-III 

3.9.  Perfecționarea, în comun cu Ministerul Sănătății, a 

Regulamentului „Cu privire la vechimea în muncă în 

specialitate”. 

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.10.  Elaborarea și aprobarea, în comun cu Ministerul Sănătății, 

a Regulamentului „Cu privire la acumularea și utilizarea 

mijloacelor speciale ale instituțiilor medicale”. 

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.11.  Acordarea ajutorului practic organizațiilor sindicale 

membre a Sindicatului „Sănătatea” privind protecția 

veniturilor salariale ale angajaților. 

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

3.12.  Înaintarea propunerilor Confederației Naționale a 

Sindicatelor din Moldova și Ministerului Sănătății ce țin 

de: elaborarea și implementarea criteriilor-tip a 

performanțelor profesionale individuale în sistemele de 

salarizare; perfecționarea legislației în domeniul salarizării; 

majorarea sporurilor la salariu pentru munca prestată în 

condiții nefavorabile; normelor unice și normelor-tip de 

muncă; cadrului de cheltuieli pe termen mediu 2014-2016; 

diminuarea poverii fiscale persoanelor fizice. 

Victor Benu, 

Ion Cucu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

IV. Promovarea parteneriatului social 

4.1.  Consolidarea și dezvoltarea sistemului parteneriatului 

social prin: 

- Actualizarea componenței comisiei pentru consultări șu 

negocieri colective nivel de ramură; 

- Ridicarea capacității organelor sindicale de a elabora, 

negocia și încheia contracte colective de muncă la nivel 

de unitate. 

Victor Benu, 

Mihail Dutca 

trimestrul 

I 

4.2.  Crearea structurilor parteneriatului social (comisii pentru 

dialog social „angajator-salariați” în IMSP nou create. 

Mihail Dutca, 

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

4.3.  Instruirea reprezentanților sindicatului în domeniul 

negocierilor colective 

Mihail Dutca, 

Tatiana Melnic 

 

trimestrul 

II-III 

4.4.  Participarea reprezentanților sindicatului la administrarea 

unităților și reprezentarea în organele colegiale. 

Victor Benu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

4.5.  Avizarea proiectelor actelor normative Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

4.6.  Elaborarea și aprobarea propunerilor privind modificarea și 

completarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 

2010-2013 

Victor Benu,  

Mihail Dutca,  

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

trimestrul 

II-III 

V. Drepturi sindicale și dreptul muncii 

5.1.  Întreprinderea măsurilor privind neadmiterea modificărilor 

Codului muncii în vederea diminuării drepturilor și 

garanțiilor de muncă a lucrătorilor. 

 

Victor Benu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 



 

 

 

5.2.  Înaintarea propunerilor de ratificare a Convenției OIM nr. 

149 cu privire la condițiile de muncă și de trai a asistenților 

medicali 

Victor Benu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

5.3.  Organizarea unui ciclu de seminare privind drepturile 

sindicale, jurisdicția muncii, soluționarea litigiilor 

individuale și conflictelor colective de muncă. 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

VI. Securitatea și sănătatea în muncă 

6.1.  Colaborarea cu Inspecția Muncii, inspectoratele teritoriale 

de muncă și Inspectoratul muncii al Sindicatelor privind 

respectarea drepturilor de muncă, profesionale, economice 

și sociale ale salariaților 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

6.2.  Instruirea reprezentanților sindicatului cu răspunderi 

specifice în domeniul securității și sănătății în muncă. 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

6.3.  Monitorizarea sistemului de atestare a locurilor de muncă. Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

6.4.  Monitorizarea constituirii comitetelor pentru securitatea și 

sănătatea în muncă în unitățile medicale. 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

6.5.  Elaborarea și editarea Ghidului de acte normative în 

domeniul securității și sănătății în muncă (în colaborare cu 

Confederaţia Națională a Sindicatelor din Moldova și 

Inspecția muncii). 

Mihail Dutca, 

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

6.6.  Legiferarea, de comun cu Ministerul Sănătății a 

responsabililor privind analiza morbidității cu pierdere 

temporară a vitalității și invalidității lucrătorilor din ramura 

sănătății. 

Victor Benu pe parcurs 

6.7.  Elaborarea și adoptarea, de comun cu Ministerul Sănătății, 

a Programului ramural de securitate și sănătate în muncă. 

Victor Benu, 

Mihail Dutca 

pe parcurs 

VII. Activități educaționale și informaționale 

7.1.  Continuarea companiei de instruire a liderilor organizațiilor 

sindicale nou formate din Centrele de sănătate autonome. 

Mihail Dutca, 

Tatiana Melnic 

pe parcurs 

7.2.  Instruirea liderilor organizațiilor sindicale din IMSP 

raionale, municipale și republicane în cadrul Programului 

licențiat al Institutului muncii „Parteneriatul social în sfera 

muncii”.  

Mihail Dutca, 

Tatiana Melnic 

pe parcurs 

7.3.  Organizarea seminarelor educaționale în colectivele de 

muncă privind: parteneriatul social, salarizarea, dreptul 

muncii, etc. 

Mihail Dutca, 

Ion Cucu, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

7.4.  Organizarea seminarelor educaționale privind securitatea și 

sănătatea în muncă 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

7.5.  Organizarea unui ciclu de seminare pentru tineretul studios 

cu genericul „Contractul individual de muncă și contractul 

colectiv de muncă”. 

Mihail Dutca, 

Igor Zubcu 

pe parcurs 

7.6.  Organizarea instruirii în domeniul sistemelor electronice de 

comunicare și limbi moderne 

Victor Benu, 

Alexandra Vîrlan 

pe parcurs 

7.7.  Editarea periodică a buletinelor informative și a Curierului 

Sanitas. 

Alexandra Vîrlan pe parcurs 

7.8.  Completarea periodică a paginii WEB a Sindicatului 

„Sănătatea” și a panoului Sindicatului „Sănătatea” 

 

Alexandra Vîrlan pe parcurs 



 

 

 

7.9.  Asigurarea organizațiilor sindicale cu panouri informative Victor Benu, 

Alexandra Vîrlan 

pe parcurs 

7.10.  Elaborarea și editarea pliantelor informative și altor 

materiale cu caracter informațional privind activitatea 

Sindicatului „Sănătatea”. 

Victor Benu, 

Alexandra Vîrlan 

pe parcurs 

7.11.  Perfecționarea sistemului informațional prin mijloace 

electronice de comunicare. 

 

Victor Benu, 

Alexandra Vîrlan 

pe parcurs 

VIII Consolidarea și dezvoltarea instituțională (sindicatului) 

8.1.  Studierea nivelului sindicalizării la nivel de unități în 

sectorul public și cel privat  

Tatiana Melnic pe parcurs 

8.2.  Selectarea și instruirea unui grup de recrutori sindicali și 

asigurarea lor cu materiale informative 

Tatiana Melnic pe parcurs 

8.3.  Promovarea unei structuri unice consolidate a organizației 

sindicale raionale a Sindicatului „Sănătatea”. 

Tatiana Melnic pe parcurs 

8.4.  Organizarea formării organizațiilor sindicale primare în 

Centrele de sănătate autonome 

Tatiana Melnic pe parcurs 

IX. Politica financiară și asigurare socială 

9.1.  Monitorizarea respectării actelor normative privind 

colectarea și transferul cotizațiilor de membru de către 

administrația unităților. 

Ana Cazacu, 

Maia Țîberneac 

pe parcurs 

9.2.  Implementarea cardurilor electronice multifuncționale Lucia Sinica pe parcurs 

9.3.  Analiza situației privind tratamentul balneosanatorial din 

sursele bugetului Sindicatului „Sănătatea” 

Ana Cazacu, 

Lucia Sinica 

pe parcurs 

9.4.  Analiza situației privind gestionarea surselor bugetului 

sindical și bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Ana Cazacu, 

Maia Țîberneac 

pe parcurs 

 


