
                                                                                APROBAT 

                                                                             la Ședința Comitetului sindical al angajaților  

                                                      USMF “Nicolae Testemițanu”, 

                                                                       Proces-verbal  nr. 4 din 28 ianuarie 2015 

 

 

 

PLANUL  

 

DE ACTIVITATE AL COMITETULUI SINDICAL AL ANGAJAȚILOR  

USMF „NICOLAE TESTEMIŢANU” PE ANUL 2015 

 

NR. 

ORD. 

DENUMIREA MĂSURILOR TERMENUL 

ÎNDEPLINIRII 

RESPONSABILI 

1.  Aprobarea planului de lucru al Comitetului 

sindical al angajaților în general și pe 

comisii sindicale. 

Ianuarie 2015 Comisia organizare, 

evidență și secretariat 

2.  Examinarea realizării bugetului sindical pe 

anul 2015 şi aprobarea proiectului de buget 

pe anul 2016. 

Ianuarie 2015 D. Cazacu, contabil 

3.  Evaluarea condițiilor de muncă ale 

angajaților la locurile de muncă noi formate. 

Ianuarie-iunie 2015 Comisia securitate și 

sănătate în muncă 

4.  Elaborarea instrucţiunilor de protecţie pentru 

salariaţi în timpul muncii și analiza 

realizărilor efectuate ca urmare a controlului 

efectuat de Inspecția Muncii a CNSM în 

luna aprilie 2014. 

Februarie 2015 Comisia securitate și 

sănătate în muncă; 

M. Caminschii; 

5.  Organizarea manifestărilor culturale 

consacrate Zilei de 8 Martie 

Martie 2015 Comisia probleme 

culturale; 

I. Catereniuc  

6.  Controlul Comisiei de revizie şi audit al 

Sindicatului “Sănătatea” și Comisiei de 

cenzori a Comitetului sindical al angajaților 

Universității. 

Noiembrie 2015  Comisia de cenzori a 

Sindicatului 

“Sănătatea”;  

B. Topor 

R. Harabagiu 

7.  Examinarea cererilor angajaţilor 

Universităţii pentru acordarea ajutorului  

material. 

Pe parcursul anului Comisia probleme 

sociale și evidența 

spațiului locativ 

8.  Pregătirea bazei de odihnă “Medic-2” pentru 

odihna de vară. 

Martie-iunie 2015 Comisia sport și mod 

activ de viață; 

Comisia probleme 

sociale și evidența 

spațiului locativ; 

S. Berliba 

V. Guragata 

9.  Organizarea odihnei angajaților Universităţii 

şi copiilor acestora în perioada de vară. 

Iunie-august 2015 Comisia probleme 

sociale și evidența 

spațiului locativ; 

S. Berliba 

10.  Evaluarea calității lucrărilor pentru 

beneficiarii de apartamente a ipotecii  

universitare din tranşa 5, 6, 7. 

Februarie-aprilie 

2015 

Comisia probleme 

sociale și evidența 

spațiului locativ 

11.  Organizarea Adunării generale a angajaților 

Universităţii, locatari ai căminelor care au 

refuzat participarea ipotecară. 

Iunie 2015 E. Ceban 

S. Berliba 

Comisia probleme 



sociale și evidența 

spațiului locativ 

12.  Organizarea participării angajaților 

Universităţii la Spartachiada universitară şi 

interuniversitară. 

Februarie-martie 

2015 

Comisia sport și mod 

activ de viață 

13.  Acordarea suportului financiar bazei de 

odihnă “Medic-2” pentru odihna de vară a 

angajaților. 

Iunie-august 2015 S. Berliba 

D. Cazacu 

14.  Pregătirea manifestărilor pentru celebrarea 

jubileului de 70 ani de la fondarea 

Universității 

Februarie- 

septembrie  2015 

Comisiile Comitetului 

sindical 

15.  Acordarea foilor de tratament angajaților 

Universităţii la staţiunile balneoclimaterice. 

Pe parcursul anului Sindicatul “Sănătatea” 

16.  Organizarea manifestărilor culturale 

consacrate Zilelor Universităţii, Anului Nou, 

Sărbătorilor de Paşte, Zilei Lucrătorului 

Medical şi Farmacistului. 

Pe parcursul anului Comisia probleme 

culturale  

17.  Comemorarea veteranilor celui de-al II-lea 

Război Mondial. 

07-09 mai 2015 Comisia probleme 

culturale 

18.  Controlul permanent asupra respectării de 

către administraţia Universităţii a 

prevederilor legislaţiei şi actelor normative 

în relaţiile de muncă cu salariaţii, şi luarea 

măsurilor respective în cazul nerespectării 

legislaţiei. 

Pe parcursul anului 

anului 

Comisia  organizare, 

evidență și secretariat; 

S. Berliba 

19.  Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 

comitetele sindicale de ramură şi ale altor 

universităţi din RM. 

Pe parcursul anului Comisia  organizare, 

evidență și secretariat; 

S. Berliba 

20.  Organizarea şi desfăşurarea activităţii bazei 

de odihnă din or. Sergheevca. 

Mai-august 2015 Comisia sport și mod 

active de viață; 

V. Guragata 

21.  Organizarea manifestărilor culturale 

consacrate Zilei copiilor. 

Iunie 2015 Comisia probleme 

culturale 

22.  Primirea în exploatare a blocurilor de locuit 

pentru angajații Universităţii tranşele 5, 6, 7. 

Iunie-iulie 2015 Comisia probleme 

sociale și evidența 

spațiului locativ 

23.  Controlul pregătirii blocurilor didactice şi 

căminelor către noul an de studii. 

August 2015 Comisia securitate și 

sănătate în muncă; 

M. Caminschii 

24.  Informarea sistematică a angajaților 

Universității despre schimbările în Codul 

Muncii. 

Pe parcursul anului Comisia  organizare, 

evidență și secretariat; 

V. Gribenco 

25.  Sărbătorirea jubileului de 70 ani de la 

fondarea Universității 

August 2015 Comisiile Comitetului 

sindical 

26.  Organizarea și desfășurarea turneului la 

badminton “V. Gamureac”. 

Octombrie 2015 Comisia sport și mod 

activ de viață; 

V. Guragata 



27.  Audierea raportului de activitate a 

directorului bazei de odihnă “Medic 2” din 

or. Sergheevca pe anul 2015. 

Noiembrie 2015 I. Sapronov 

28.  Procurarea inventarului sportiv pentru 

echipele Universităţii. 

Pe parcursul anului Comisia sport și mod 

activ de viață; 

V. Guragata 

29.  Participarea  la Spartachiada  organizată de 

Sindicatul “Sănătatea” din RM. 

August -septembrie 

2015 

Comisia sport și mod 

activ de viață; 

V. Guragata 

30.  Organizarea manifestărilor consacrate 

Zilelor Universității 

Octombrie 2015 Organizatorii sindicali 

ai subdiviziunilor 

31.  Organizarea excursiilor cu scop de vizitare a 

monumentelor de artă din Republica 

Moldova 

Aprilie-octombrie  

2015 

Biroul CS 

32.  Organizarea sărbătorilor de iarnă, procurarea 

cadourilor pentru copiii angajaților 

Universității. 

Decembrie 2015 Comisia probleme 

culturale 

 


