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Domnului Igor GROSU,
preqedinte al Parlamentului R€publicii Moldova
Stimate domnule Pref€dinte,
Confederalia NaJionale a Sindicatelor din Moldova igi exprimi ingrijorarea
de
qi nedumerirea referitor la decizia Guvemului de a constrange salariaJiimembri
din sectorul bugetax in dreptul lor de a beneficia de premiul anual'

sindicat
previzut la art. 211 din Legea nr.270l2OI8 privind sistemul unitax de saladzare in
sectorul bugetax.
Or, prin aprobarea

in cadrul gedin{ei Guvemului din 3 decembrie 2021'

a

pentru anul 2022 9i
avizelor la amendamentele proiectelor Legii bugetului de stat
pentru anul
Legii pentru modificarea unor aate normative (politica bugetar-fiscala
2020 nu va fi
ZOi2), premiul anual pentru salada,tii din sectorul bugetar pentru anul
actualei
achitat. Concomitent, la propunerea Guvemului se va meniine aplicarea
de salarizare
prevederi din art. 211 din Legea nr ' 270/2018 privind sistemul unitar
in sectorul bugetar, potdvit chreia premiul anual .va achitat personalului din
proiectul
bugetare penhu rezultatele activitalii in anJl de gestiune, deEi in

fi

unitilile
politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022, aprobat de Guvem la 19 noiembrie
curent si de Parlament in prima lectur6, eru ptevdztJtb modificarea articolului
de
menlionat din lege, prin care personalul din unit6li1e bugetare poate beneficia
premiu anual pentru rezultatele activitd{ii anului precedent, proportional timpului
anual 9i
efectiv lucrat in anul respectiv, fapt care permitea acordatea premiului
pentru rezultatele anului 2020.
Mai mult decat atat, h proiectul Legii bugetului de stat pentru arvI2022' se
propune precizarea art. 3, lit. f; din proiectul legii bugetului de stat pe anul2022'
premiului anual pentru
care ar permite achitarea de c6tre toate unitafle bugetare a
in anul 2022, in caztll unei eventuale
rerultatele activitalii in anul 2021
insuficienle a mijloacelor fmanciare in anul 2021'

-

in anul 2022, in cazul unei eventuale
rezultatele activitafii in anul 2021
insuficienle a mij loacelor financiare in anul 2021 .
Astfel, examindnd avizele Guvemului la amendamentele acestor legi anuale
importante, putem concluziona despre lipsirea de dreptul de a benefrcia de premiul
anual nu doar aferent rezultatelor arului 2020, dar gi despre incertitudinea achitarii
premiul anual aferent anului 2021 in anul curent, fapt care este inadmisibil, mai cu
seamd in contextual in care majorarea valorilor de referinta este planificatd de doar
5 ,6Yo - 5 ,9%o in condiliile in care prefurile medii de consum doar in perioada a 1 0
luni ale anului 2021 au crescut cu 8,29010, urm6nd s6 creascE pdn6 la finele aaului,
pomind de la majorarea tarifelor la resursele energetice care vor afecta puterea de
cumpdrare a populafiei irr ansamblu.
in conlextul celor mentionate, cerem Parlamentului:
Menlinerea redac{iei propuse Ia pcI. 4 al afi.Xl (referitor la
expunerea intr-o noui redaclie a axt. 211 din Legea nr. 270/201,8 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar) din proiectul Legii pentru modificarea unor
acte normative (politica bugetar-fiscale pentru anul 2022) Si votate in I lectur6 de
cdtre Parlament, prin care personalul din unitalile bugetare va beneftcia de premiu
arual pentru rezultatele activit6lii aaului precedent, proporfional timpului efectiv
lucrat in anul respectiv, cu intrarea in vigoare imediatE a modificdxii date, fapt care
ar permite acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020.
Alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acordarea
premiului anual pentru rezultatele anului 2020 in decembrie 2021, pentru salarialii
.
din sectorul
Concomitent, solicitdm organizarea la 6 decembrie 2021, cu incepere de la ora
8.30, a unei intrevederi a conducerii Confederatiei Na{ionale a Sindicatelor din
Moldova gi pregedinlilor federafiilor sindicale din ramudle bugetare cu
Pregedintele Parlamentului qi Pregedinfii comisiei parlamentare economie, buget 9i
finan1e; comisiei parlamentare proteclie social6, sdndtate Ei familie qi comisiei
parlamentare culture, educajie, cercetate, tineret, sport $i mass-media pentru
discutarea subiectului in cauz6.
in speranla c6 veli da curs solicitdrii noastre, primili deosebitul nostru respect
Ei disponibilitatea de a realiza un dialog social productiv in viitor.

-

1.

2.

bugetar.

Cu resp€ct,
Preqedinte
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Igor ZUBCU

