
Notă informativă 

La data de 03.06.2016 dl. Miroslav Tudor, director tehnic, dl. Vitalie Țapeș, membru al 

CO și dl. Anatol Carabulea, șef al serviciului logistică au efectuat o deplasare de serviciu la 

pensiunile din parcul Nistrean Vadul lui Vodă care a  avut drept scop vizitarea altor pensiuni cu 

condiții asemănătoare pensiunii Unda, stabilirea contactelor cu gestionarii acestor pensiuni și 

negocierea asupra costurilor serviciilor de odihnă. 

Ca rezultat au fost vizitate și întreținute negocieri cu cinci administratori de pensiuni și 

anume, a 

pensiunii ,,Poiana Verde,, nu știu dacă vor activa în anul curent. 

          pensiunii ,,Lavanda,, au suficienți clienți nu pot să ne primească. 

pensiunii ,,Ivușca,, d-a Ecaterina t. 069051070, teritoriu amenajat satisfăcător, condițiile 

din căsuțe, baie veceu, asemănătoare cu Unda, amplasarea la aproximativ 600 m de plajă, costul 

60 lei persoana.  

pensiunii ,,Orhideia,, d-a Natalia t. 069177617, teritoriu amenajat, condițiile din căsuțe 

asemănătoare cu Unda, baie veceu separat condiții bune, amplasarea la aproximativ 500 m de 

plajă, costul 90 lei persoana.  

pensiunii ,,Nistru,, d-a Angela t. 069346736, teritoriu amenajat, condițiile din căsuțe 

asemănătoare cu Unda, baie veceu separat condiții foarte bune, amplasarea la aproximativ 500 m 

de plajă, costul 80 lei persoana, plus 70 lei masa inclusă de trei ori în zi la solicitare.  

Dat fiind faptul că un ulterior contract posibil de încheiat cu unul din cei nominalizați 

prevede unele responsabilități, în scop de fi primită o decizie obiectivă prin ordinul Președintelui 

Companiei a fost creat un grup de lucru cu participarea reprezentantului Consiliului Sindical. În 

cadrul ședinței de lucru după discutarea ofertelor menționate s-a ajuns la concluzia de a duce 

tratative cu administrația pensiunii ,,Ivușca,, la care costul serviciilor de odihnă pentru o 

persoană este de 60 lei. Mecanismul de asigurare a responsabilității față de agentul  economic 

referitor la bronarea locurilor, prezența și achitarea de către angajați a locului  ș.a. urmează să fie 

propus de d-l Ernu Vasile vicepreședintele Consiliului Sindical, membru al grupului de lucru. 

Ulterior se va începe procedura de încheiere a contractului de acordare a serviciilor de odihnă. 

Taxele pentru odihnă la pensiunea „Unda” pentru salariaţii Companiei şi membrilor de 

familie (soţ/soţie şi copii necăsătoriţi) în anul 2014 era de 30,0 lei per/loc, iar  în anul 2015 - 

100,0 lei pentru căsuţa cu 3 locuri şi 125,0 lei pentru căsuţa cu 4 locuri. Bronarea/achitarea 

pentru serviciile prestate se efectua la sediul pensiunei. Beneficiarilor li se elibera cecul de la 

aparatul de casă. 

Totodată menţionăm că în anul 2013 la pensiune s-au odihnit 51 salariaţi, 58 salariaţi în 

2014, iar în 2015 - 97 salariaţi. 

Cheltuielile pentru odihna salariaţilor Companiei la Pensiunea „Ivuşca” se estimează în 

sumă de 24840,00 lei (69pers x 60lei x 6nopţi/pers). Se propune utilizarea mijloacelor financiare 

din contul mijloacelor financiare alocate Comitetului Sindical pentru utilizarea lor în scopuri 

stabilite în Contractului Colectiv de Muncă (CCM). 

În conformitate cu prevederile p.5 art. 35 din Legea sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000 

patronul (administraţia), de comun acord cu sindicatele, prevede în  planul de afaceri sau în devizul de 

cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15%  din fondul de salarii pentru utilizarea  lor, în 

scopurile stabilite  în contractul colectiv de muncă. Lit.i) din p.26 al compartimentului IV.Drepturile 

salariaţilor şi garanţiile de activitate ale sindicatului al CCM prevede:susţinerea financiară a activităţii 

cultural-sportive a Sindicatului în mărime de cel mult  0,15% din fondul Companiei de retribuire a 



muncii (desfăşurarea campionatelor la diferite probe sportive, procurarea echipamentului sportiv 

necesar, deplasarea salariaţilor pe rute turistice, organizarea odihnei salariaţilor, procurarea biletelor 

de tratament, conform devizului de cheltuieli aprobat de ambele părţi.  

Notă: 69 persoane nr mediu al salariaţilor care s-au odihnit la pensiunea „Unda” pe 

parcursul a trei ani. 

Anexă: 

Copia ordinului nr.49 din 20.05.2014 

Copia ordinului nr.37 din 30.04.2015 

Informaţia privind numărul persoanelor cazate la pensiunea Unda pentru perioada 2014-

2015 

 

Director tehnic                                                                                  M. Tudor 


