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Domnului Anatolie TOPALA'
ministrul educatiei -si cercetdrii
Stimate domnule ministru'

Moldova (CNSM) atrage
Prin prezenta, Confederafia Na{ionald a Sindicatelor din
previzut la art'
;;up"u in""riitudinii privind plata premiului anual'
privina sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar'
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i""," acestea, in anul 2020, prin Hotdrirea de Guvem nI.811/2020
bugetare pentru rezultatele aclivitdlii
*-d;;;;;;.i;lti anual personalului iin unitalle
180D013 cu privire la piata premiului
i;;;itoi; qi atroga.ea trotaririi Guvernului nr'
premiul anual doar pentru
*i-"lirf.i iin unitalile bug€tarc, a fost acordat premiul
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anul 2019, iat pentru anul 2020'
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a
legatura eu acest fapt, la 19 aprilie . curent' . CNSM. ,1xlediat
a oferi salarialilor-nembri de
Ministerului Finantelor un cl€mers ptin care a solicitat de
vizind achitarea premiului anual
sinrticat din sectorul bugetar exphcaliile de rigoare
pentru rezultatele activitalii in anul 2020
2021' ne-a informat
Ministerul Finantelor, in raspunsul cu nr' 08-06-204 din 11 05
privire la modiflcarea unor acte nonrlatlve au
despre faptul cd prin Legea nr'25?/2020 cu
politica. salariald pentru anul
fost introduse moditicdri in actete normative care lin de
jiijr,'i""r"rr" a fost amendat art. 2tr din Legea nr, 27012018 privind."sistemul unitar de
nu prevede
,"r",i"u," in Sectonrl bugetar. Prin urmare, legea' in redaclia. mo.dilicata,
anului 2020, Noile condilii de
dreptul de a beneficia de premru anual pentru rezultatele
nr' 984/2020 cu privire la
ic"o|;;" ; ;;;.bi anuai, stabillte prin Hotarirea- Guvernuluipun
in aplicare incepind cu
rnoiiir"ur.i 9i utrogarea unor hotiriri ale Guvernului' insS' se
au propus modific[ri.la
iii i"*"ti" jozr. ista, <tegi antedor, printr-un aviz' sindicateleper)onalului
din unit6lile
n.e"l",t."af pri\ind modul Oe plara a premiului anual
activitdlii anuLui 2a2a sd se acorde
p"'t'u
;;;, ii.:t'pi"*iri
'iultotul
20^2I ti ultertor' Pentru
nTura febiuarle z02l , iat premiul anual pentru rezultat.ul anului
gestiune, in aqa fel, asigurinduanii wmdtori, sd se acorde in luna decembrie a anului cle
a personalului din sectorul bugetar'
ra .o",i""it" t"dsurilor de stimulare salariald
protectutut
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" Mai mult-t,i,
atit, in rdspunsul oferit, s-a remarcat c6 la elqborqrea
decit
miiloacele financiate
nc"i;'i'i,
i"ntru anul'202I ntL au putut fr identi|icate
acti,itdlii desJd;urate in
l""lnrori p"nt u acordarea premiului anual pentru rezultatele
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anul 2021 qi, respectiv, in angajamentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru
anul 2021 nu se regdsesc mijloace ce ar tine de achitarea acestuia.
Ulterior, CNSM a idcut o adresare prim-ministl'ului interimar al Republicii Moldova
(scrisoarea nr. 03-01/168 din 26.05.2021) prin care s-a solicitat rectificarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2021, asigurind alocarea mi.jloacelor financiare necesare
pentru acordarea premiului anual saladatilof din sectorul bugetar pentru rezultatul
activitdtii 'in anii 2020 si 2021. Cu re$et, Guvernul ne-a infonnat cd solicitarea noastr6
depa$este conpetenlele sale, fiind in situatia de interimat
Ulterior dupa votarea $i investirea noului Guvem, prin demersul nr.03-01/308 din
16 august curent, CNSM qi federafiile sindicale din ramurile bugetare au solicitat
inaintarea propunerii de modificare a legisla{iei in vederea acordarii premiului anual
pentru rezultatele activi6{ii in anul2020 ti rectificArii Legii bugetului de stat pentru anul
2021, asigurind alocarea mijloacelor financiare neoesare pentru acordarea premiului
anual salarialilor din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor 2020 qi 2021'
Cu regret, insa, pdn rdspunsul nr' 08-03-3941757 din 03.09.2021, Ministerul
alocarea mijloacelor Jinanciare
Finantelor a subliniat faptul c.i identificarea
suplimentqre nu va area acoperire Jinanciard in cqdrul resurseLor preNdzute in Legea
bugetului de stqt pentru anut 2020 nt 258/2020 Si a atentionttt despre faptul ciL de;i la
eliborqrea legii menlionate nu a ;fbst posibild identilicqrea miloacelor fnanciare
necesare pentru acorcurea premruLui anual nu se exclude posibilitatea identificdrii
acestora in bugetele prerdzute.
Este necesar de mentionat ca oonfonn proiectului de Lege pentru modificarea
Legii bugetului asigurdrilor sociale de stat pentru anul 2021' unnare a lnajorarii
veniturilor BASS din contul contdbutiilor de asigurdri sociale de stat obligatorii virate de
angajatori, transferurile de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurdrilor sociale de stat se micEoreazd cu 847 de mil. de lei Ptin urmare economia
rezultati in cadrul bugetului de stat ar putea 1l redistdbuiti pentru executarea prevederilor
Legii nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar. motivarea
suflimentard a personalului diI sectorul bugetar $i acordarea premiului anual 9i ajutorului
matenal.
in legituri cu cele expuse, solicitdm contributia institutiei pe care o conduceti
in vederea asiguririi acordirii resurselor financiare necesare pentru acordarea
premiului anual mull alteptat de cilre salarialii din \eclorul bugetar.
in speran;a ca veli da curs celor invocate, vd asigurdm de deschidere pentru
colaborare qi profund respect.
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Anexi: Scrisoarea CNSM nr.03-01/121 din

I fili
dir 11.05.2021 pe 1 fild,

19 04.2021pe

Rdspunsul Ministerului finanlelor nr. 08-06-204
Scrisoarea CNSM nr. 03-01/168 din 26.05.2021 pe2 file.
Rdspunsul Cancelariei de Stat nr' 0-78-682-4213 din 08.06.2021 pe I fild'
Scdsoarca CNSM din 03-01/308 din 16.08.2021 pe 2 file.
Rdspunsul Ministerului Finanlelor ru' 08-03-394/757 din 03.09 2021pe I filA

Cu respect,
VicepreQedinte
Er. Polina Fisticanu,
polina.fi sticanu@cnsm.md
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