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Doamnei Natalia GAVRILITA'
prim-ministru al Republicii Moldova

Stimati doamni Prim-ministru'
Prin prczenta, Confederafia Nalionald a Sindicatelor din Moldova (CNSM) atrage
aten{ia, repetat, asupra incertitudinii privind plata premiului anual' previzut la art'
21I al Letii 270i2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar'
Dentru rezultatele actiYititii in anul 2020 qi anul 2021.
Art. 2lr al Legli 21012018 pdvind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
stabileqte in alin. (1) ca,,Personalul din unitdlile bugetare poate beneficia de premiu
anral pentru rezultatele activitdlii in anul de gestiune, proporlional timpului efectiv
lucrqt in anul respectir".
Cu toate aiestea, in anul 2020, prin Hotdrirea de Guvern nr. 811/2020 privind
acordarea premiului anual personalului din unitalile bugetare pentru lezultatele activitatii
in anul 20i9 9i abrogarea Hodririi Guvernului nr' 180/2013 cu privirc la plata premiuiui
anual personalului din ulitalile bugetare' a fost acordat premiul anual doar pentru
rezultaiele activitatii in anul 2019, iar pentru anul 2020' premiul in cauz6, nu a fost
achitat.

in

la 19 aprilie curent, CNSM a expediat in

adresa
Ministerului Finanfelor un demers prin care a solicitat de a oferi salariaflor-membri de
sindicat din sectorul bugetar explicafiile de rigoare vizind achitarea premiului anual

legdturi cu acest fapt,

pentru rezultatele activitdlii in anul 2020.

Ministerul Finanlelor, in rispunsul cu nr. 08-06-204 din 1 1.05 2021, ne-a informat
despre faptul ci prin Legea nr.25712020 cu privire la modillcarea unor acte normatrve au
fosi introduse moOifrcaii in aotele normative care lin de politica salariald pentru anul
2021. inclusiv a fost anendat an 21r din Legea nr' 2?0/2018 privind sistemul unitar de
salarizare in sectorul bugetar. Prin urmare, Iegea, in redaclia modificati, nu prevede
dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele anului 2020 Noile condilii de
acoirlare a premiului anuai, stabilite p n Hotdrirea Guvernului nr' 98412020 cu privire la
moclificarei gi abrogarea unor hotafiri ale Guvemului, insd, se pun in ap)icare incepind cu
01 ianuarie jOZt. attu, de;i anterior, printr-un aviz, sindicatele au propus modificAri La
Reguiamentul privind rnodul de platd a premiului anual personalului din unitalile
bugetare, aqa, incil premiul anual pentru rezultatul activitdlii anului 2A20 sa se acorde
in luna februarie 2021 , iar ptemiul anual penttu rezultatul anului 202 I t i ulter ior, pentru
anii urmdtori, sd se acorde in luna decembrie q anului de gestiune' in aEa fel, asigurinduse o continuitate a masudlor de stimulare salariald a personalului din sectorul bugetar'
Mai mult decit atit, in rdspunsul oferit' s-a remarcat ca la el.tborateq proieclului
bugetului de stat pentlu anul 2021 nu qu putut /i identifcate mijloacele fnanciare
neiesare pentru acordarea premiului anual pentru rezultateLe activitdlii desld;urate in
anul 202I qi, respectiv, in argajamentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru
anul 2021 nu se regdsesc mijloace ce ar line de achitarea acestuia

Ulterior, CNSM a fhcut o adresare pdm-ministrului interimar al Republicii Moldova
(scrisoarea nr. 03-01/168 dir 26.05.2021) prin care s-a solicitat rectificarea Legii
bugetului de stat penh! anul 2021, asigurind alocarea mijloacelor financiare necesare
pentru acordarea premiului anual salariafilor din sectorul bugetar pentru rezultatul
activitdtii in anii 2020 si 2021. Cu regret, Guvemul ne-a informat ci solicitarea noasta
depd$eQte competenlele sale, fiind in situatia de inte mat.
Ulterior dupi votarea Ei inveslirea noului Guvem, prin demersul nr'03-01/308 din
16 august curent, CNSM gi federagiile sindicale din ramurile bugetare au solicitat
inaintaiea propunerii de modificare a legisla{iei in vederea acorddrii prerniului anual
pentru rezultatele activit[tii in anul 2020 si rectificarii Legii bugetului de stat pentru anul
2021, asigurind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului
anual salariatilor din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor 2020 qi 2021
Cu regret, insd, prin rAspunsul nr. 08-03-3941151 din 0309.2021, Ministerul

ci

identifcarea ;i alocarea miiloacelor fnanciare
suplimentqre nu va ot)ea acoperite /inanciard in cadruL resutselor prc\'dzute in Legea
bugetului .le stat pentru anul 2020 nr. 258/2A2A ;i a atenlionat despte faptul cd de;i lq
elaborare.t legii menlionate nu a fost posibild identiJicarea mijloacelor Jinanciare
nn""ror" p"ri, acorclarea premiului anual nu se exclude posibilitatea identiicdtii
Finantelor

a

subliniat faptul

acestola in bugetele prevdzute.
Este neiesar de mentionat

ci

conform proiectului de Lege pentru modificarea
Legii bugetului asigurdrilor sociale de stat pcntru anul 2021, umare a majordrii
veniturilor BASS din contul contribuliilor de asigurdri sociale de stat obligatorii vilate de
angajatori, transferudle de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurarilor sociale de stat se mic$oreaza cu 847 de mil. de lei. Prin urmare, economia
rezultatd in cadrul bugetului de stat ar putea fi redistribuitd pentru axecutarea prevederilor
Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar. motivarea
suplimentarA a personalului din sectorul bugetar fi acordarea premiului anual $i ajutorului
material.

dumneavoastri in vederea
asiguririi acordirii resurselor financiare necesare pentru acordarea premiului
arlual mult aEteptat de cltre salariatii diu sectorul bugetar.
in speranla cd veli da curs celor ilvocate, vd asigurdm de deschidere pentru

in legituri cu cele expuse, solicitim contributia

colaborare qi profund respect.
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Cu respect,
VicepreQedinte
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Sergiu SAINCIUC

