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ORDIN

Cu privire Ia delegare
în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova, în
temeiul demersului Consiliului Municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi
Ştiinţei nr.287 din 23.11.2017,
ORDON:
l.Se deleagă specialiştii principali/metodiştii secţiei management
preşcolar a DGETS, inginerii protecţia muncii din cadrul DGETS şi DETS din
sectoare, preşedinţii comitetelor sindicale a instituţiilor de educaţie timpurie, şcoli
sportive, instituţii extraşcolare şi preşedinţii comitetelor sindicale a instituţiilor de
învăţământ preuniversitar, care n-au participat la lucrările atelierelor similare din
13,14,15 noiembrie,2017 la lucrările Atelierului de lucru cu tematica „Modificările
sistemului de pensionare. Corectitudinea stabilirii/plăţii indemnizaţiilor pentru
incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Modificările
în legislaţia muncii. Implementarea/ respectarea prevederilor legale”, care va avea
loc la'28 noiembrie, 2017, ora 9.00-14.00, la Confederaţia Naţională a Sindicatelor
din Moldova(or. Chişinău, str.31August, 129, sala de şedinţe, parter), cu menţinerea
locului de muncă şi a salariului mediu lunar în conformitate cu prevederile art.
175 din Codul Muncii al Republicii Moldova.
2. Conţinutul prezentului ordin a fi adus la cunoştinţă contra semnătură
persoanelor nominalizate în ordin.

V. Donţu,022233935
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DGETS
Dlui Alexandru FLEAŞ,
Şef interimar
Stim ate die Fleaş,
în contextul inform ării/instruirii angajaţilor din sistem ul educaţional din m u n .C hişinău C onsiliul
m un.C hişinău şi C onsiliul G eneral al FSE Ş, cu suportul C onfederaţiei N aţionale a Sindicatelor din
M oldova, organizează atelierul de lucru pe 28 noiem brie 2017 cu tem atica: „M odificările sistem ului de
pensionare. C orectitudinea stabilirii/plăţii indem nizaţiilor pentru incapacitate tem porară de m uncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale. M odificările în legislaţia m uncii. Im p lem entarea/respectarea prevederilor
legale” . în calitate de responsabili vor fi prezenţi dna M aria Sîrbu- P reşedintele C m C al FSEŞ. O leg IvanovV icepreşdintele Cm C al FSEŞ.
Localul: Confederaţia N aţională a Sindicatelor din M old ova, str.31 A ugust, 129, sala de şedinţe
(parter)
D ala/ora: 28 noiem brie 2017, ora 9.00 (-14.00)
Tem atica:
M odificările sistem ului de pensionare;
- C orectitudinea stabilirii/plăţii indem nizaţiilor pentru incapacitate tem porară de m uncă şi alte prestaţii
de asigurări sociale;
M odificările în legislaţia m uncii. Im plem entarea/respectarea prevederilor legale.

-

Participanţi:
Specialiştii p rincipali/m etodişti ai Serviciului/secţiei m anagem ent p reşcolar din cadrul D G ETS;
Inginerii protecţia m uncii din cadrul D G ETS şi D E din sectoare;
Preşedinţii com itetelor sindicale ai instituţiilor de educaţie tim purie, şcoli sportive, instituţii
extraşcolare;
Preşedinţii com itetelor sindicale care nu au participat la atelierele sim ilare desfăşurate pe 13, 14, 15
noiem brie 2017.

în conform itate cu legislaţia în vigoare (art.387, alin.(3) al C odului M uncii, L egea Sindicatelor,
C apitolul 7, art.33, alin.(5) din C onvenţia C olectivă de M uncă (nivel m unicipal)) participanţilor la atelier li
se păstrează salariul m ediu.
Toate cheltuielile vor fi suportate de C onsiliul m un.C hişinău şi C onsiliul G eneral al Federaţiei
Sindicale a E ducaţiei şi Ştiinţei.

