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16,08.2021 Nr. 03-01/J0l
Doamnei Natalia GAVRILITA,

prim-ministru al Republicii Moldova

Stimat[ doamni prim-ministru,

Confederalia Nalionald a Sindicatelor din Moldova este ingrijoratd de incertitudinea privind
plata premiului anual, stabilit prin art. Zlt al Legii 2701201 8 privind sistemul unitar de salarizare
in sectorul bugetar, pentru rezultatele activitdlii in anul 2020 qi anul202l.

Alt.21r al Legii 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar stabile;te
in alin. (1) ca ,,Personalul din unit[lile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru
rezultatele activitl{ii in anul de gestiune, propor{ional timpului efectiv Iucrat in anul
respectiv".

Cu toate acestea, in anul 2020, prin Hotdrirea de Guvern nr. 81112020 privind acordarea
premiului anual personalului din unitaflle bugetare pentru rezultatele activitdlii in anul 2019 gi

abrogarea Hotdririi Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din
unit[1ile bugetare, a fost acordat premiul anual doar pentru rezultatele activitalii in anul 2019,iar
pentru anul2020, premiul in cauzd, nu a fost achitat.

In legdturd cu acest fapt, la 19 aprilie curent, Confederalia NalionalS a Sindicatelor din
Moldova a expediat in adresa Ministerului Finanlelor un demers prin care a solicitat de a oferi
salarialilor-membri de sindicat din sectorul bugetar explicaliile de rigoare vizind achitarea
premiului anual pentru rezultatele activitdlii in anul 2020.

Ministerul Finanfelor, in rdspunsul cu nr. 08-06-204 din 11 .05.2021, ne-a informat despre
faptul cd piin Legea m.25712020 cu privire la modifrcarea unor acte normative au fost introduse
modificdri in actele normative care lin de politica salariald pentru anul 2021, inclusiv a fost
amendat art. 2l l. din Legea nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.
Prin urmare, legea, in redaclia modificat[, nu prevede dreptul de a beneficia de premiu anual pentru
rezultatele anului 2020. Noile condilii de acordare a premiului anual, stabilite prin Hotdrirea
Guvemului w.98412020 cu privire la modificarea qi abrogarea unor hotdriri ale Guvemului, insd,
se pun in aplicare incepind cu 01 ianuarie202I. Asta, deqi anterior, printr-un aviz, sindicatele au
propus modificdri la Regulamentul privind modul de platd a premiului anual personalului din
unitAlile bugetare, aqa, incit premiul anual pentru rezultatul activiti{ii anului 2020 si se

acorde in luna februarie 2021,, iar premiul anual pentru rezultatul anului 2021 qi ulterior,
pentru anii urmitori, sI se acorde in luna decembrie a anului de gestiune, in aga fel,
asigurindu-se o continuitate a mdsurilor de stimulare salariald a personalului din sectorul bugetar.

Mai mult decit atit, in rdspunsul oferit, s-a remarcat cd la elaborarea proiectului bugetului
de stat pentru anul2021 nu au putut fi identificate mijloacele financiare necesare pentru
acordarea premiului anual pentru rezultatele activitl{ii desfdqurate in anul 2021 Ei, respectiv,
in angajamentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru anul202l nu se regdsesc mijloace
ce ar line de achitarea acestuia.

Ulterior, Confederalia Nalional[ a Sindicatelor din Moldova a fbcut o adresare prim-
ministrului interimar al Republicii Moldova (scrisoarea nr. 03-01/168 din 26.05.2021) prin care a
solicitat acestuia sd vind cu propunerea de rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul2021,



L

asigurind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salarialilor
din sectorul bugetar pentru rezultatul activitdlii in anii 2020 Ei 2021. Cu regret, Guvernul ne-a

informat cd solicitarea noastrd depdqeEte competenlele sale, fiind in situalia de interimat.
Astfel, pornind de la explicaliile oferite, salariafii-membri de sindicat din sectorul bugetar se

afl6 in incertitudine cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activitAlii in anii
2020 qi202l.

in context, Confederalia Nalionald a Sindicatelor din Moldova, de comun cu Federalia

Sindical[ a Educaliei qi $tiin1ei, Federalia Sindicald ,,SANATATEA", Federalia Sindicatelor
Angajalilor din Serviciile Publice, Federalia Sindicatelor din Moldova,,SINDLEX" gi Federa{ia

Sindicatelor Lucritorilor din Culturd soliciti implicarea nemijlociti a dumneavoastri in
solufionarea problemei enun(ate prin inaintarea propunerii de modificare a legisla(iei in
vederea acordlrii premiului anual pentru rezultatele activiti{ii in anul 2020 qi rectificirii
Legii bugetului de stat pentru anul202l, asigurind alocarea mijloacelor financiare necesare

pentru acordarea premiului anual salaria{ilor din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor
2020 qi 202r.

In speranla cd veli da curs celor
profund respect.

Cu respect,

invocate, vd asigurdm de deschidere pentru colaborare qi
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