
Catre ________________________ 

      (denumirea intreprinderii) 
 

 

Serviciul Fiscal de Stat al 

Republicii Moldova 
 

MD-2005, mun. Chișinău, str. C. Tănase,9 

 

 

PRETENȚIE 

 

(în sumă de ___________ (______________) lei _________ bani) 

 

 

În fapt, conform prevederilor alineatului trei, art. 390 Codul muncii al 
RM: ”(3) Angajatorul efectuează fără plată, în modul stabilit de contractul colectiv 
de muncă şi/sau de convenţiile colective, colectarea cotizaţiilor de membru al 
sindicatului şi le transferă lunar pe contul de decontare al organului sindical 
respectiv. Angajatorul nu este în drept să reţină transferarea mijloacelor indicate 
sau să le utilizeze în alte scopuri.” 

Clauze similare sunt stipulate și în p. 65 al Convenției colective (nivel de 
ramură) pentru anii 2005-2007, prelungite cu modificări și completări pentru anii 
2021-2023. 

Conform situației din 01 ianuarie 2018, „_________________” înregistrează 
o restanță la capitolul „Cotizații de membru de sindicat” în mărime de _________ 
(____________________) lei __ bani  

 
Reiterăm că aceste mijloace sunt o parte componentă a salariului net al 

angajatului, din care au fost deja deduse plățile și contribuțiile obligatorii și prin 
prisma art. 147 Codul muncii al RM şi art. 31 al Legii salarizării nr. 847-XV din 
14.02.2002 (cu modificările şi completările ulterioare), constituie un bun al 
salariatului - membru de sindicat, de care este liber a dispune nestingherit, fiind 
expres interzisă limitarea salariatului în dreptul de a dispune de salariu. Coraportat 
la prevederile art. 144 Codul muncii al RM, această sumă urma a fi achitată în mod 
prioritar faţă de alte plăţi. 

Conform prevederilor alineatului patru, art. 25 al Legii sindicatelor nr. 1129-
XIV din 07 iulie 2000 (Monitorul Oficial nr. 130 din 19.10.2000, art. 919): ”(4) 
Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, 
însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autorităţile publice, 
fără acordul proprietarului.”  

Prin prisma prevederilor lit. j), art. 18 Cod fiscal al RM, creanța formată 
constituie sursă de venit impozabilă: „j) venitul rezultat din neachitarea datoriei 
de către agentul economic, cu excepţia cazurilor cînd formarea acestei datorii 
este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului;” 

În contextul celor relatate și întru evitarea unui litigiu judiciar, generator de 
costuri și cheltuieli suplimentare, solicităm achitarea în termen de 10 (zece) zile 
bancare de la data primirii prezentei pretenții a sumei de ___________ 
(___________) lei ________ bani la contul FNSAA ”Agroindsind”. 



Adresatului doi se expediază pentru informare și control conform prevederilor 
Codului fiscal al RM citate supra. 

 
Cu respect,   

 
 


