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Doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI,
preqedinte al comisiei parlamentare
educalie, c€rcetare, tineret, sport !i mass-media

Stimati doamnd pretedinte al comisi€i,
Confederatia Nationali a Sindicatelor din Moldova igi exprimd ingrijorarea Ei
nedumerirea referitor la decizia Guvemului de a constrange salariafii-membri de

sindicat din sectorul bugetar in dreptul lor de a beneficia de premiul anual,
prev6zut la art. 21r din Legea nr.270/2018 pdvind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar.
Or, prin aprobarea

in cadrul qedinlei Guvemului din 3 decembrie 2021, a

avizelor la amendamentele proiectelor Legii bugetului de stat pentru anul2022 gi
Legii penhu modificarea unor acte normative (politica bugetar-fiscald pentru anul
2022), premiul anual pentru salarialii din sectoml bugetar penu.u anul 2020 nu va fl
achitat. Concomitent, la propunerea Guvemului se va menfine aplicarea actualei
prevederi din art. 21t din Legea nr. 270/2018 privind listemul unitar de salarizare
in sectorul bugetar, potdvit cEreia premiul anual va fi achitat personalului din
unitAfle bugetare pentru rezultatele activitAlii in anul de gestiune, degi in proiectul
politicii bugetar-fiscale pentru arvl 2022, aprobat de Guvem la 19 noiembrie
curent gi de Parlament in prima lecturd, en prcydzLrtd. modificarea articolului
menfionat din lege, prin care personalul din unitdlile bugetare poate beneficia de
premiu anual pentru rezultatele activitdfii anului precedent, propo4ional timpului
electiv lucrat in anul respectiv, fapt care permitea acordarea premiului anual gi
pentru rezultatele anului 2020.
Mai mult decat atat, la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022, se
propune precizarea axt. 3, lit. f) din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022,
care ar pennite achitarea de cdtre toate unitelile bugetare a premiului anual pentru
rezultatele activitdlii in anul 2021
in anul 2022, in cazul unei eventuale
insuficienle a mijloacelor financiare in anul 2021.

-

Astfel. examin6nd avizele Guvemului la amendamentele acestor legi anuale
importarte, putem concluziona despre lipsirea de dreptul de a beneficia de premiul
anual nu doar aferent rezultatelor anului 2020, dar Ei despre incefiitudinea achitdrii
premiul anual aferent anului 2021 in arul curent' fapt care este inadmisibil, mai cu
sea.m6 in contextual in care majorarea valorilor de referinld este planificate de doar
5,6%o - 5,9o/o in condiliile in care prelurile medii de consum doar in perioada a 10
luni ale anului 2021 au crescut cu 8,29Yo, vm6nd sA creascd panA la finele anului,
pomind de la majorarea tarifelor la resursele energetice care vor afecta puterea de
cumpdxaxe a populaliei in ansamblu.
in contextul celor mentionate, cerem Parlamentului:

Menlinerea redacliei propuse la pct 4 al art.XIII (referitor la
expunerea intr-o nou6 redacli e a arl.2lr din Legea nr' 27012018 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar) din proiectul Legii pentru modificarea unor
acte normative (politica bugetar-fiscalE pentru an:l 2022) gi votate in 1 lectud de
catre Parlament, prin care personalul din unitbfile bugetare va beneficia de premiu
anual pentru rezultatele activitAFi anului precedent, propo4ional timpului efectiv
lucrat in anul respectiv, cu intrarea in vigoare imediatd a modificdrii date, fapt care
ar permite acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020.
2. Alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acordarea
premiului anual pentm rezultatele anului 2020 in decembrie 2021, pentru salariafii

1.

din sectoml bugetar.
Concomitent, solicitSm organizarea la 6 decembrie 2021, cu incepere de la ora
8.30, a unei intrevederi a conducerii Confederaliei. Nalionale a Sindicatelor din

Moldova

qi

preqedin{ilor federaliilor sindicale

din ramurile bugetare

cu

Pregedintele Parlamentului gi Pregedinfii comisiei parlamentare economie, buget qi
finan{e; comisiei parlamentare protecJie social6, sAndtate qi familie Ei comisiei
paxlamentare culh-r5, educafie, cercataxe, tineret, sport gi mass-media pentru
discutarea subiectului in cauz6.
in speranJa c6 veli da curs

solicitirii noastre, primili deosebitul nostru respect
9i disponibilitatea de a realiza un dialog social productiv in viitor.
Cu respect,

Presedinte

/?"r.*t

Igor ZUBCU

