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Domnului Dan PERCIUN,
preqedinte al Comisiei parlamentare
protectie socialS, sinitate qi familie

Stimate domnule preqedinte al comisiei,
La 30 septembrie curent, Guvemul Republicii Moldova a aprobat proiectul de
lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020.
Cu regret, din nota infomativi la proiect, am constatat, cA nu au fost alocate
mijloacele financiare necesare pentru acordarea premiului anual angajaqilor din
sectorul bugetar, conform prevederilor art. 2lt al Legii 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar, care stabile$te in alin. (1) cd ,,Personalul
din unitdlile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activitdlii
tn anul de gestiune, proporlionql timpului efectiv lucrat tn anul respectiv".
Pe parcursul anului, sindicatele, de multiple ori, au atentionat asupra
necesitArii respec6rii legislaliei in domeniul remuneririi muncii in sectorul bugetar
qi aloclrii in cadrul rectificdrii Legii bugetului de stat pentru anul 2021 a resurselor
financiare necesare pentru acordarea premiului anual salarialilor din sectorul
bugetar pentru rezultatele anilor 2020 gi 2021.
Este necesar de subliniat faptul cd in anul 2020, prin Hoterirea de Guvem
nr. 81 1/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitdlile bugetare
pentru rezultatele activitAFi in anul 2019 gi abrogarea Hotdririi Guvemului nr.
180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitdlile bugetare, a
fost acordat premiul anual doar pentru rezultatele activitelii in anul 2019, insd
pentru anul 2020. premiul in cauzi. nu a fost achital..
In legiturd cu acest fapt, la 19 aprilie curent, CNSM a expediat in adresa
Ministerului Finanlelor un demers prin care a solicitat de a oferi salarialilormembri de sindicat din sectorul bugetar explicafiile de rigoare vizind achitarea
premiului anual pentru rezultatele activitajii in anul 2020.
Ministerul Finantelor, in r6spunsul cu m. 08-06-204 din 11.05.2021, ne-a
informat despre faptul c6 prin Legea nr.25712020 cu privire la modificarea unor
acte normative au fost introduse modificdri in actele normative care 1in de politica
salarial6 pentru anul 2021, inclusiv a fost amendat art.2l1 din Legea nr. 27012018
privind sistemul unitax de salarizare in sectorul bugetar. Prin umare, legea, in
redacJia modificatd, nu prevede dreptul de a beneficia de premiu anual pentru
rezultatele anului 2020. Noile condilii de acordare a premiului anual, stabilite prin
Hot6rirea Guvemului n. 98412020 cu privire la modificarea gi abrogarea unor
hotdriri ale Guvemului, ins6, se pun in aplicare incepind cu 0l ianuarie 2021. Asta,

degi anterior, printr-un aviz, sindicatele au propus modific6ri la Regulamentul
privind modul de plati a premiului anual personalului din unit6tile bugetare, aqa,
incit premiul anual pentru rezultatul activitajii anului 2020 sd se acorde in luna
februarie 2Q21, iar premiul anual pentru rezultatul anului 2021 qi ulterior, pentru
anii urmdtori, si se acorde in luna decembrie a anului de gestiune, in aqa fel,
asigurindu-se o continuitate a misurilor de stimulare salariald a personalului din
sectorul bugetar.
In rdspunsul oferit, s-a remarcat cd la elaborarea proiectului bugetului de stat
pentru anul 2021 nu au putut fi identificate mijloacele financiare necesare pentru
acordarea premiului anual pentru rezultatele activitdlii desftqurate in anul 2021 9i,
respectiv, in argajamentele de politici salariale ale bugetuiui de stat pentru anul
2021 nu se regdsesc mijloace ce ar line de achitarea acestuia.
Ulterior, CNSM a ftcrul o adresare prim-ministrului interimar al Republicii

Moldova (scrisoarea nr. 03-01/168 din 26.05.2021) prin care s-a solicitat
rectificarea Legii bugetului de stqt pentru anul 2021, asigurind alocqrea
mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salarialilor din
sectorul bugetar pentru rezultatul activitd[ii in anii 2020 qi 2021. Cu regret,
Guvemul ne-a informat c6 solicitarea noastrd depeqeqte competenlele sale, fiind in
situatia de interimat.

Ulterior dupd votqreq qi im)estirea noului Guvern, prin demersul nr.030l/308 din 16 august curent, CNSM Si federa\iile sindicale din ramurile bugetare
au solicitat inaintarea propunerii de modiJicare a legislaliei in vederea acordirii
premiului anual pentru rezultatele activitdlii in anul 2020 Ei rectificdrii Legii
bugetului de stat pentru anul 2021, asigurind alocarea mijloacelor financiare
necesare pentru acordarea premiului anual salarialilor din sectorul bugetar pentru
rezultatul anilor 2020 gi 2021.
Cu regret, ins6, prin rdspunsul nr. 08-03-394/757 din 03.09.2021, Ministerul
Finanlelor a subliniat faptul cd idmtificarea Si alocarea mijloacelor fnanciare
suplimentare nu va qyea acoperire Jinanciard in cadrul resurselor prevdzute in
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 $i a atenlionat despre
faptul cii deSi la elaborarea legii menlionate nu a fost posibild identificareq
mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual nu se exclude
posibilitatea identifcdrii acestora in bugerele prevdzute.

In

rezultatul examin6rii proiectului de Lege pentru modificarea Legii
bugetului asiguririlor sociale de stat pentru anul 2021, am constatat cA urmare a
majorerii veniturilor BASS din contul contribuliilor de asigurEri sociale de stat
obligatorii virate de angajatori, transferurile de la bugetul de stat pentru acoperirea
deficitului bugetului asiguririlor sociale de stat se micgoreazi cu 847 de mil. de lei.
Prin urmare, la 20.09.2021 prin demersul nr. 03-01/366, am solicitat ca economia
rezultat6 in cadrul bugetului de stat sA fie redistribuifi pentru executarea
prevederilor Legri rr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugetar, motivarea suplimentard a personalului din sectorul bugetar Ei acordarea
premiului anual gi ajutorului material.
In legdturi cu cele expuse, pentn: neadmiterea tensiunilor sociale in
colectivele de munc6, solicitam contribulia dumneavoastre pentru asigurarea
aloc6rii resurselor financiare necesare pentru acordarea Dremiului anual salariatilor

din sectorul bugetar, in cadrul examinirii de cdtre Parlamentului Republicii
Moldova a proiectului legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2021 nr.258/2020.
in speranla ci veji da curs celor invocate, v6 asigurim de deplina noastrd
consideratie.
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Cu respect,
Vicepregedinte
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