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Prin prezenta, Confederafia Nalionald a Sindicatelor din Moldova (CNSM) atrage
aten{ia, repetat, asupra incertitudinii privind plata premiului anual' previzut la art'
21r al Le;ii 27012018 priYind sistemul uritar de salarizare in sectorul bugetar'
pentru rezultatele activititii in anul 2020 qi anul 2021.
Att.2l1 alLegli 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
premiu
stabilegte in alin. d) ca,,Personalul din unitalile bugetare poate beneficia de
eJbctiv
an|llal pentru rczultqtele activitdlii in afiul de gestiune, proporlional timpului
lucrqt in anul respectiv".
Cu toate aiestea, in anul 2020, prin Hotdrirea de Guvem nr' 811/2020 privind
acordarea premiului anual pemonalului din unitalile bugetare pentru rezultatelc actividlii
in anul 20i9 gi abrogarea Hotdririi Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului
anual personalului din unitafile bugetare, a fost acordat premiul - anual doar pentru
rezultiele aativitdtii in anul 2019, iar pentu anul 2020, prerniul in cauza, nu a lbst
achitat.

legbturd cu acest fapt, la 19 apdlie curent, CNSM. a -expediat in adresa
Ministerulii Finanlelor un demers prin care a solicitat de a oferi salarialilor-membri de
sindicat din sectoml bugetar explicafiile de rigoare vizind achitarea premiului anual
pentru rezultatele activitdtii in anul 2020
Ministerul Finanlelor, in rdspunsul cu nr. 08-06-204 din 11 05 2021' ne-a intbrmat
au
despre faptul cI pdn Legea [r.25il2020 cu privire la modificarea unor acte nonnative
fori int.odur" modificari in actele nonnative care lin de politica salariald pentru anul
unitar de
2021, inclusiv a fost amendat art 2lr din Legea nr' 27012018 privind sistemul
prevede
salarizare in sectorul bugetax. Prin urmare, legea, in redacfia modificat[, nu
de
dreptul de a beneftcia de preuriu anual pentru rezultatele anului 2020,^Noile condi{ii
pdvire la
acordare a premiului anuai, stabilite prin Hotdrirea Guvemului nr' 984/2020 au
incepind cu
modihcarea qi abrogarea unor hotdriri ale Guvemului, insA, se pun in aplicare
0l ianuade iOZt. ,{rtu, deEi anterior, pdntr-un aviz, sindicatele au propN modificdri la
Regulamentul privind modul de platd a premiului anual personalului din unitalile
buietare, aqa, iicit premiul anual pentru rezultatul activitdlii anului 2a2a sd se acorde
pentru
iniuna febiuarte 202 1, iar premiul anual pentru tezultqtul anului 2021 ;i ulterior '
anii urmdtori, sd se acordi in luna decembrie a anului de gestiune, it aga fel, asigurindusectorul bugetar'
se o continuitate a mdsurilor de stimulare salariald a personalului din
Mai mult decit atit, in raspunsul ot'erit, s-a remarcat cd la elaborqred proiectulul
bugetului de stat penttu anul 2021 nu au putut Ji ide irtcak mijloacele Jinanciare
qctiritdlii desfdlurqte in
neiesare pentru aiordarea premiului qnual pentru rezultatele

in

pentru
anul 2021Ei, respectiv, in angajamentele de politici salariale ale bugetului de stat

anul 2021 nu se regdsesc mijloace ce ar line de achitarea acestuia .
Moldova
Ulterior, CNJM a fhcut o adresare prim-ministrului interimar al Republicii
Legii
prin care s-a solicitat
ir".isour"u nr.03-01/168 din 26.05.2b21)
-rectificarca
arlLrl 2021, asigurind alocarea mijloacelor financiare necesare
Uug"aulul O" stat pentru
'premiului
anual salaiialilor din sectorul bugetar pentru rezultatul
u"o.O*"u
noasta
i"iiul alii in anii zdzo qi 202l Cu regret, Guvernul ne-a informat ca solicitarea
deplqegie competenlele sal€, fiind in situatia de interimat
'Ulterior
din
dupa votarea gi investirea noului Guvem, prin demersul nr'03-01/308
solicitat
fO august curent, CNSM Fi federatiile sindicale din .ratnuriLe b-uq:tare au
premiului anual
inointu'r"u p.oputt"rii de modihcare a legislaliei in vederca acordiLrii
Legii bugetului de stat pentru anui
Dentru rezultaiele activitalii in anul 2020 gi rectificarii
premiului
alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea
202.1'
anuai salaiialilor din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor 2020^s1
Cu regret, insi, prin rdspunsul nr' 08-03-394/757 din 03 092021" Ministerul

-

p"ii*
'

iotl, ;G;;il

-faptul

cri identifcarea ;i aLocarea miiloacelor financiate
Finanlelor u" rriliniui
Legea
,iplir"ntor" nu va a1)ea icoperire financiard in cadrul resurselor prevdzutecdin de;i
-iis"'ii"i
la
a" stut Pentru anul 2a20 ir' 258/2A20 ;i a atenlionat despre Jitptul
legii menlionate nu a fosl posibila idenlifi,catea m.ijloacelor '/inanciare
"liborarea
niliisorc p"niu acordarea premiuiui anuol nu se exclude posibilirutea identificdrii
acestora in bugetele Prerdzute.
menlionat cd conform proiectului de
Este necesar

l"Ol

lege pentru modificarea
["g"t"fti asigurariloi sociale de stat pentru anul 2021' umare a majordrii
de

ie

virate
veiituriloi gaSS din contul contribu{iilor de asigurari socicle de stat obligatorii
deficitului bugetului
angaiatori, transferurile de la bugeiul de stat pentru utgp:ti."1
economta
asilurarilor sociale de stat se micEoreazA cu 847 de mil de lei Prin urmate'

pentru executarea prevededlor
rez"ultata in cadrul bugetului de stat ar putea fi redistribuita

motrvarea
Legii ff.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar'
anual Qi ajutorului
sufiimenura a personalului din sectorul bugetar $i acordarea premiului
malerial.

in legituri cu cele expuse' solicitim contributia institutiei pe care o conducetl
in vederei asiguririi acordirii resurselor financiare necesare pentru acordarea

oremiului anual mutt aQteptat de citre salarialii din sectorul bugetar'
"'- ln to.t^tu .a t.ii Ou curs celor invocate, vd asiguram de deschidere peltru
colaborare gi profund resPect.
1 fild'
Anexl:
'--.'--'' Suisoarea CNSM nr.03-01/121 dinnr190S04 2021pedin^l1 05 2021 pe 1 fild'
natpunsut Vinisterului finanfelor
!6--2!j
Scrisoarea CNSM nr' 03-01/168 din 26 05 2021 pe 2 file'

pe I fi15'
Risounsul Cancelariei de Stat or' 0-78-682-4213 din 08 06 2021
Scrisoarea CNSM din 03-01/308 din 16 08 2021 pe 2 file'
1 fila'
narpunruf Vinist"*lui Finanfelor nr' 08 -03-3941751 din 03 09 2021pe
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