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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Prin prezenta, cu referire la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pentru anul 2021, vă comunicăm următoarele.
1.La art. 5 și 6 din proiectul de lege.
În contextul propunerii de majorare a contribuţiei de asigurări sociale de stat
obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală), reiterăm asupra necesității
modificării legislației în domeniul asigurărilor sociale de stat în vederea acordării
dreptului persoanelor care achită această contribuție de a beneficia de toate
prestațiile de asigurări sociale. Or, mărimea acesteia este exagerată pornind de la
faptul că achitarea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă
anuală (taxa fixă anuală) reprezintă doar perioada asigurată care se include în
stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de
deces.
Astfel, dreptul limitat de a beneficia de prestații de asigurări sociale nu
motivează persoanele de a se asigura individual. Totodată, este inacceptabilă
stabilirea unui tratament diferențiat pentru persoanele care se asigură individual și
liberi profesioniști care practică activitate în sectorul justiției, care conform
modificărilor ce se propun la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de
asigurări sociale incluse în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021,
urmează să beneficieze de toate prestațiile prevăzute de sistemul de asigurări
sociale de stat.
Acordarea dreptului de a beneficia de toate prestațiile asigură inclusiv
respectarea principiului egalităţii sistemului de asigurări sociale de stat, care
asigură tuturor participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un
tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de
lege.
2. La art. 19 din proiectul de lege, considerăm necesară majorarea
ajutorului de deces și stabilirea acestuia în mărime de 5000 de lei întru corelarea cu
cheltuielile minime pe care le suportă membrii familiei în legătură cu decesul
persoanei, mai cu seamă că cuantumul acestuia nu a fost modificat din anul 2013.
3. La Subprogramul 90.04. „Protecţie a persoanelor în etate”
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3.1. Conform notei informative la proiect, este planificată indexarea pensiilor
de la 1 aprilie cu 0,6%, ce reprezintă rata inflaţiei prognozată pentru ultimul
semestru al anului 2020 şi la 1 octombrie 2021 cu 0,2%, ce reprezintă rata inflaţiei
prognozată pentru primul semestru al anului 2021, care în opinia sindicatelor este
una infirmă. Or, conform notei informative, pensia medie pentru limită de vîrstă
anuală este planificată în mărime de 2125,28 lei, astfel majorările, urmare a acestor
indexări nu vor fi resimțite de pensionari, mai cu seamă acelor 60% dintre ei care
beneficiază de o pensie sub minimul de existență.
În acest context, considerăm necesară modificarea mecanismului de
indexare a pensiilor stabilind un plafon minim garantat al coeficientul de
indexare, astfel încît să fie asigurată creșterea pensiilor de cel puțin 5% a
pensiilor la 1 aprilie și de cel puțin 5% la 1 octombrie.
Or, mecanismul de indexare trebuie să garanteze creșterea constantă a
pensiilor, de o manieră în care pensionarii să resimtă grija statului.
3.2. Propunem comprimarea termenelor, prevăzute de Legea privind
sistemul public de pensii nr. 156/1998, pentru reexaminarea pensiilor pentru
limită de vîrstă, stabilite pînă la 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii care au realizat
stagiu de cotizare după stabilirea pensiei. Astfel, propunem reexaminarea pensiilor
pentru limită după cum urmează: la 1.01.2021 – pentru un stagiu de cotizare de la 7
pînă la 10 ani, la 01.07.2021 – pentru un stagiu de cotizare de la 5 pînă la 7 ani, la
01.01.2022 - pentru un stagiu de cotizare de la 2 pînă la 5 ani.
3.3. Cu regret, constatăm că o pondere mare de circa 60% din pensionari
beneficiază în continuare de o pensie care nu acoperă nici minimul de existență
pentru pensionarii pentru limită de vîrstă, care în semestrul I al anului 2020 a
constituit 1765,9 lei.
În această ordine de idei, solicităm stabilirea pensiei minime la nivelul
minimului de existență pentru pensionarii pentru limită de vîrstă, cu alocarea
mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea
diferenței pînă la pensia minimă.
4. La Subprogramul 90.06. „Protecţie a familiei şi copilului”
4.1. În scopul asigurării unui tratament egal și echitabil a beneficiarilor
indemnizațiilor acordate familiilor pentru copii, propunem acordarea din
bugetul de stat a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2
ani nu doar pentru persoanele neasigurate dar și cele asigurate. Astfel persoanele
asigurate să beneficieze simultan atît de prestația din bugetul de stat și cea de
creștere a copilului pînă la vîrsta de 2,2/3 ani achitată din bugetul asigurărilor
sociale de stat. Or, stabilirea plafonului minim de 740 de lei a indemnizației lunare
pentru creșterea copilului pentru persoanele asigurate la același nivel cu
indemnizația lunară oferită persoanelor neasigurate descurajează tinerele familii de
a-și declara veniturile și a contribui la sistemul de asigurări sociale de stat.
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Totodată, considerăm necesar de a prevedea resurse financiare pentru
indexarea la rata inflației a indemnizațiilor lunare pentru creşterea copilului pentru
persoanele asigurate.
4.2. Dat fiind faptul că pe parcursul anului 2020, urmare a restricțiilor
adoptate în vederea prevenirii răspîndirii Covid-19, nu au fost valorificate
mijloacele financiare destinate organizării odihnei de vară a copiilor şi
adolescenţilor, solicităm alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2021 de la
bugetul de stat în mărime de 15 mil de lei pentru odihna de vară a copiilor şi
adolescenţilor în vederea majorării numărului de beneficiari care se vor bucura de
acest drept.
5. La Subprogramul 90.12. „Protecţie socială în cazuri excepţionale”
În contextul situației social-economice precare cu care se confruntă populația
țării urmare a crizei generate de pandemie, propunem majorarea ajutorului
pentru perioadă rece a anului prin indexarea acestuia la rata inflației pentru anul
2020.
6. La Subprogramul 90.19. „Protecţie socială a unor categorii de
cetăţeni”
Insistăm asupra alocării mijloacelor financiare pentru tratamentul
balneosanatorial a persoanelor asigurate pentru anul 2021 în mărime de 63
mil de lei, rezultate din suma planificată pentru anul 2021 și sumele de 13 mil de
lei și 20 mil de lei nevalorificate în anul 2019 și anul 2020 corespunzător, inclusiv
în legătură cu restricțiile adoptate urmare a răspîndirii pandemei Covid-19 și
imposibilității utilizării resurselor preconizate.
7. Pornind de la faptul că începînd cu 01.01.2021, contribuțiile de asigurări
sociale de stat vor fi achitate integral de angajatori, propunem repartizarea
contribuțiilor de asigurări pe fonduri de asigurări sociale (fond de pensii, fond
șomaj, fond indemnizații de incapacitate temporară de muncă etc.) fapt care va
permite gestionarea mai eficientă a resurselor financiare colectate.
8. În scopul susținerii financiare a beneficiarilor de pensii și alocații sociale de
stat, considerăm necesară prevederea mijloacelor financiare de la bugetul de
stat pentru plata suportului financiar unic pentru beneficiarii de pensii și
alocații sociale de stat, cel puțin în cuantumurile stabilite pentru anul 2020.
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