
INTERPRETAREA
Conven(iei Colective de Munci nivel municipal (mun.Chiginnu)

pentru anii 2016 - 2020.

26 iunie 2017

Subiectul: Aplicarea prevederii ,,acordarea concediului suplimentar pldtit de 7 zile
cqlendaristice prevdzut pentru funcliile de Dddacd, aiutor de educator" stipulate in
punctul nr.7 al Anexei nr.2, din Convenlia Colectivd de muncd (nivel municipal) pentru

anii 2016-2020, ct: modificdrile anterioare (Acordul adilional nr.2 din 26 mai 2017)

Direclia Generald Educaliei Tineret gi Sport a Consiliului mun.Chigindu, reprezentatd de

c6tre Viorica Negrei, $ef adjunct 9i Consiliul mun.Chiginiu al Sindicatului Educaliei $i

$tiinlei, reprezentat de cetue Maria Sirbu, Pregedinte, in temeiul prevederi)or punctului

nr.43 al Convenliei Colective de muncd (nivel municipal) pentru anii 2016-2020

,,Dreptul la interpretarea ti comentarea clauzelor Convenliei colective aparline pdrlilor
semnatare prin conJens" vin cu umetoarea interpretare:

Pe data de 25 aprilie 201'7, de ce,re Ministen.rl Educaliei al RM 9i Consiliul General al

Federaliei Sindicale a Educalitii ii Stiinlei, a lost semnat Acordul adilional la Convenlia
Colectivd de muncd (nivel ramural) pentru anii 2016-2020, publicat in Monitorul Oficial
al RM nr.l8l-189 (6104-6112) din 9 iunie 2017, cu completarea punctului nr.8 Anexei
nr. 2 cu urm6torul text: Dddacd, ajutor de educator 28; 7.

Pe data de 26 mai 2017, Direclia Generali Educalie, Tineret 9i Sport a Consiliului
mun.Chiginiu qi Consiliul mun.Chigindu al Sindicatului Educaliei 9i $tiingei au incheiat
Acordul adilional nr.2 cu modificarea punctului nr.7 din Tabel al Anexei nr.2 al

Convenliei Colective de muncd (nivel municipal) pentru anii 2016-2020: acordarea

concediului suplimentar pletit pentru funcfiile de DAdac6, Ajutor de educator, cu durata

de 7 zile calendaristice.

Didac6, ajutor de educator 28 l

In temeiul legalitSlii dreptului de interpretare gi comentare a clauzelor Convenliei
Colective de munci (nivel municipal) pentru anii 2016-2020, Perrile semnatare specifice:
acordarea concediul sunlimentar plitit cu durata de 7 zile calendaristice pentru
fitnctiile de Dddacd, Aiutor de educator se 

^cordd 
si t!entru antrl de stndii 2016-2017.
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