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Domnului Dan PERCIUN,
preqedinte al Comisiei parlamentare
protectie sociali, sinitate s,i familie

Stimate domnule pregedinte al comisiei'
Conlederatia Nationali a Sindicatelor din Moldova igi exprimd ingrijorarea
gi nedumerirea referitor la decizia Guvemului de a constrenge salaria;ii-membri de
sindicat din sectorul bugetax in dreptul lor de a beneficia de premiul anual,
prevdzut la art. 2l I din Legea m.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar.
Or, prin aprobarea

in cadrul gedinfei Guvemului din 3 decembde 2021,

a

avizelor la amendamentele proiectelor Legii bugetului de stat pentm annl 2022 9\
Legii pentru modificarea unor acte normative (politica bugetar-flscald pentru anul
2022), premiul anual pentru salarialii din sectorul bugetar pentru anul 2020 nu va fi
achitat. Concomitent, la propunerea Guvemului se va menline aplicarea actualei
prevederi din ar|. 21t din Legea nr. 270/2018 privind'sistemul unitar de salarizare
in sectorul bugetar, potrivit cdreia premiul anual va fi achitat personalului din
unitdlile bugetare pentru rezultatele activitSlii in anul de gestiune, degi in proiectul
politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022, aprobat de Guvem la 19 noiembrie
curent qi de Paxlament in prima lectur6, era prevEzuti modificarea articolului
mentionat din lege, prin care personalul din unitalile bugetare poate beneficia de
premiu anual pentru rezultatele activitafii anului precedent, proporfional timpului
efectiv lucrat in anul respectiv, fapt caxe permitea acordarea premiului anual Ei
penflu rezultatele anului 2020.
Mai mult decdt amt, la proiectul Legii bugetului de stat pentru antl2022, se
propune precizarea art. 3, lit. 0 din proiectul legii bugetului de stat pe and 2Q22,
care a.r pennite achitarea de c6tre toate unit6lile bugetare a premiului anual pentru

rezultatele activitalii

in a )l 202I - in

anul 2022,

in

caz]ul

unei

eventuale

insufrcienle a mij loacelor financiare in ansl 2Q21 .
Astfel, examinAnd avizele Guvemului la amendamentele acestor legi anuale
importante, putem concluziona despre lipsirea de dreptul de a beneficia de premiul
anual nu doar aferent rezultatelor anului 2020, dar qi despre incefiitudinea achitdrii
premiul anual aferent anului 2021 in anul curent, fapt care este inadmisibil, mai cu
seami in contextual in care majorarea valorilor de referinJd este planificati de doar
in perioada a 1 0
5 ,6%o - 5 ,9%o in condiliile in care prefurile medii de consum doar

luni ale anului 2021 au crescut cu 8,2902, urmdnd s6 creasc6 pind la hnele anului,
pomind de la majorarea tarifelor la resursele energetice care vor afecta puterea de
cumpArare a populaliei in ansamblu.
in contextul celor menfionate, cerem Parlamentului:
Menlinerea redacliei propuse la pct. 4 al arl.XII (referitor la
expunerea intr-o nou6 redaclie a art.21,t di{i. Legea nr. 2701201'8 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar) din proiectul Legii pentru modiflcarea unor
acte normative (politica bugetar-fiscale pentflr anul2022) qi votate in I lectur6 de
c6tre Parlament, prin care personalul din unitalile bugetare va beneficia de premiu
anual pentru rezultatele activitafi anului precedent, propo4ional timpului efectiv
lucrat in anul respectiv, cu intrarea in vigoare imediatd a modificarii date, fapt care
ar pemite acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020
Alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acordarea
premiului anual pentru rezultatele anului 2020 in decembrie 2021, pentru salaria{ii

1.

2.

din sectorul bugetar
Concomitent, solicitdm organizarea la 6 decembrie 2021, cu incepere de la ora
8.30, a unei intrevederi a conducerii Confederaiiei Nalionale a Sindicatelor din

Moldova

gi

pregedinlilor federaliilor sindicale

din ramurile

bugetare cu

Pregedintele Parlamentului gi Pregedinlii comisiei parlamentare economie, buget Ei
frnanle; comisiei parlamentare proteclie social6, senAtate Ei familie qi comisiei
parlamentare culture, educalie, cetcetate, tineret, sport qi mass-media pentru

in cauz6.
in speranla cd veli da curs solicitdrii noastre, primili deosebitul nostru respect
si disponibilitatea de a realiza un dialog social productiv in viitor.

discutaxea subiectului

Cu resp€ct'
Pr€qedinte

Igor ZUBCU

