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Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, cu referire la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021,
vă comunicăm următoarele.
Pentru a asigura un nivel corespunzător al protecției social-economice
populației și un mediu economic propice pentru desfășurarea afacerilor,
considerăm necesar ca în bugetul de stat pentru anul 2021 să fie prevăzute resurse
financiare pentru a acoperi următoarele cheltuieli.
1. Asigurarea implementării prevederilor Legii 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar:
- majorarea cuantumului valorii de referință în conformitate cu prevederile
alineatelor (14) și (15) din art. 12 al legii;
- plata sporului cu caracter specific pentru angajații sectorului bugetar stabilit
în anul 2020 pentru activitatea în condițiile impuse de pandemie.
- plata sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile,
pornind de la necesitatea majorării mărimii acestora la 250 de lei și corespunzător
la 500 de lei în funcție de gradul de nocivitate la locul de muncă;
- majorarea pînă la 100% a premiului anual stabilit conform art. 211 din lege;
- introducerea și plata ajutorului material acordat în conformitate cu
prevederile art. 1651 din Codul muncii 154/2003.
2. Prevederea mijloacelor financiare pentru majorările salariale pentru
întregul personal (medical și cel de specialitate, de deservire tehnica, personalul
auxiliar și muncitorii) corespunzător etapei a doua (din 01.01.2021) de majorare a
salariilor anunțate anterior de către Guvern. Întrucît se prevăd majorări ale
salariilor doar pentru personalul medical, din 01.01.2021, aceasta va accentua și
mai mult atitudinea inechitabilă și discriminatorie față de angajații care nu au statut
de personal medical, dar care muncesc în aceleași condiții de risc.
Acest fapt a fost sesizat și declarat, în mod repetat, de sindicate prin mai
multe demersuri expediate atît Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
cît și Ministerului Finanțelor.
De asemenea, în proiectul supus avizării nu sînt prevăzute surse financiare
necesare pentru a treia etapă (din 01.07.2021) de majorare a salariilor personalului
din instituțiile medicale, care, de asemenea, a fost anunțată anterior.
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3. Extinderea termenelor de aplicare a Legii69/2020 cu privire la
instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și
modificarea unor acte normative, mai cu seamă pentru:
- plata sporului lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc
sporit pentru sănătate;
- plata indemnizației unice în mărime de 16000 de lei;
- compensarea cheltuielilor salariaților aferente activității în regim de muncă
la distanță, în conformitate cu lit. d), alin. (2) al art. 2923 din Codul muncii.
4. Alocarea resurselor financiare necesare în conformitate cu
prevederile alin. (5) din art.35 din Legea sindicatelor 1129/2000, care stabilește
că „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.”
5. Asigurarea transferării volumului necesar de resurse financiare în
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în conformitate cu prevederile
art. 9 din Legea 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (reprezentînd suma
aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de
asistenţă medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele preţurilor de consum
pentru anul precedent), examinînd, totodată, posibilitatea majorării acestei sume
pornind de la costul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă
fixă pentru fiecare persoană asigurată.
6. Prevederea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor de atenuare a
consecințelor măsurilor restrictive impuse pentru combaterea pandemiei, inclusiv
pentru depășirea situației de criză și relansare economică. În special, considerăm
necesar de a aloca resurse financiare pentru subvenționarea mediului de afaceri în
vederea menținerii locurilor de muncă și creării condițiilor inofensive de muncă în
condițiile pandemiei cu Covid-19.
7. Dat fiind faptul că pe parcursul anului 2020, urmare a restricțiilor adoptate
în vederea prevenirea 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 bucură de
acest drept.
8. Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru
acordarea ajutorului de deces a persoanelor neasigurate, reieșind din
cuantumul acestuia în mărime de 5000 de lei întru corelarea cu cheltuielile
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minime pe care le suportă membrii familiei în legătură cu decesul persoanei, mai
cu seamă că cuantumul acestuia nu a fost
fost modificat din anul 2013.
9. Stabilirea pensiei minime pentru limită de vîrstă la nivelul minimul
minimului
de existență
ță pentru pensionarii pentru limită de vîrstă
vîrstă, concomitent cu
majorarea
ajorarea transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale
de stat pentru acoperirea diferenței
diferenței pînă la pensia minimă
minimă. Or, cu regret, o
pondere mare de circa 60% din pensionari beneficiază în continuare de o pensie
care nu acoperă nici minimul de existență
existență pentru pensionarii pentru limită de
vîrstă, care în semestrul I al anului
ui 2020 a constituit 1765,9 lei și se află în
imposibilitatea de a se întreține.
între
10. În scopul asigurării unui tratament egal și echitabil a beneficiarilor
indemnizațiilor acordate familiilor pentru copii, propunem acordarea din bugetul
de stat a indemnizației
ției 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 acordată persoanelor asigurate la
același nivel cu indemnizația
indemniza lunară oferită persoanelor neasigurate
asigurate descurajează
tinerele familii de a-și
și declara veniturile șii a contribui la sistemul de asigurări
sociale de stat.
11. Majorarea ajutorului pentru perioadă rece a anului prin indexarea
acestuia la rata inflației
ției pentru anul 2020 în contextul situa
situației social-economice
precare cu care se confruntă populația
popula țării, urmare a crizei generate de pandemie.
12. În scopul susținerii
ținerii 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
țin în cuantumurile stabilite pentru anul 2020.
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