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Nr. 2 / 07.02.2022 

 

Catre:   Directoratul DSMa, Ministerul Economiei, SN2 Mai SA Mangalia, 

Consiliul de Supraveghere al DSMa 

 Subscrisul, Sindicatul Liber Navalistul, in calitate de sindicat reprezentantiv la nivelul 

DSMa, avand in vedere: 

- Dispozitiile art. 6 alin. 1 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

- Continutul adresei DSMa nr. 175/27.01.2022, respectiv Proiectul Bugetului de 

Venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2022 (* pe care o anexam); 

- Sedinta de consultare din data de 31.01.2022 in cadrul careia am semnalat cele 

cuprinse in prezenta adresa. 

Prin prezenta, reiteram ceea ce am comunicat, in sensul ca: 

I. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii DSMa are la baza Legea nr. 

15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, in conditiile in care la acest moment este in vigoare 

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022.  

Desi cele doua legi au similitudini, exista cu toate acestea diferente de esenta intre cele 

doua acte normative, astfel ca dispozitiile legii in vigoare la momentul prezentarii proiectului 

de buget trebuie respectate intru totul, astfel incat consultarea prevazuta de lege sa porneasca 

de la premise corecte.   

Astfel, va rugam sa observati faptul ca in cuprinsul proiectului, exista mai multe referiri 

la Legea 15/2021, eronate, dupa cum urmeaza:  

a. la pagina 4  din proiect, se  arata expres faptul ca “nu s-au estimat cresteri de pachete 

salariale, desi se precizeaza ca s-au avut in vedere prevederile art. 48 alin. 4 din 

Legea bugetului de stat pe anul 2022.  (care e 317/2021 nu 15/2021). Temeiul de drept, 

art. 48 alin. 4 e complet eronat, mai ales daca s-a avut in vedere Legea 15/2021:  
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b. Aceleasi prevederi eronate sunt prezentate si la pagina 15: 
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c. Paginile 22 - 23, din nou, prevederi eronate, posibil ca acestea sa fi influentat si 

calculele: 

 

d. Pagina 23, referitor la productivitate, arata o crestere de 28%, dar nu se arata in baza 

carei legi a fost realizat calculul. Daca s-a folosit aceeasi Lege 15/2021 in loc de Legea 

317/2021, e posibil sa fie eronat.  

 

Pagina 27, din nou, prevederi neaplicabile din legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 

2021, trebuie refacute calculele conform actualei legi nr. 317/2021 a bugetului de stat 

pentru anul 2022: 
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e. La pagina 33 este necesar a fi revizuite calculele potrivit prevederilor Legii 317/2021 

a bugetului de stat pe 2022: 

 

 

II. Mai mult decat atat, va solicitam sa acordati o atentie deosebita si cu privire la capitolul 

bugetar : “tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare” 

Din acest punct de vedere va aducem la cunostinta faptul ca si in aceasta privinta, 

proiectul de buget este viciat, in sensul ca pe de o parte Legea 193/2006 este abrogata, 

fiind inlocuita cu Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Pe de alta 

parte, in fundamentarea proiectului de buget mentiunea cu privire la faptul ca la acest capitol 
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de cheltuieli sumele prevazute in buget sunt inexistente, nu are in vedere dispozitiile art. 109 

alin. 2 din CCM in vigoare la nivel de unitate: “(2) Cu ocazia zilei de 15 august (Sf. Maria) 

toti salariatii societatii vor beneficia de tichete cadou in valoare de 150 lei/pers., care vor 

fi acordate cu cel putin 5 zile inainte.” 

III. Cu privire la capitolul bugetar “vouchere de vacanta”, va solicitam sa dezvoltati si 

explicati sumele cuprinse in proiectul de buget, in conditiile in care potrivit art. 1^1 din lege:  

 “Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă 

numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.” 

IV. Cu privire la capitolul “sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură 

salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru 

anul 2022” care nu contine sume pentru anul 2022, va solicitam sa ne comunicati daca au 

fost avute in vedere prevederile art. 48 din Legea 317/2021: 

“Art. 48 (1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 

alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea 

cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi 

cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel: 

a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 

indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022; 

[...] 

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare 

ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 
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(3) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor 

prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele 

de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. 

(3) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor 

prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele 

de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. 

(4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în 

vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli: 

a) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui 

mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022; 

b) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, 

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021; 

c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 

acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului de personal în anul 

2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute prin acte normative. 

(5) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (3), în vederea stabilirii 

indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează: 

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a 

sumelor primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a 

unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie 

în anul curent; 

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor 

stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivităţii 

muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din 

exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor. 

(6) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat 

conform prevederilor alin. (4) şi indicele de creştere a productivităţii muncii 
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recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea 

nivelului programat al anului 2022 la nivelul realizat al anului 2021.” 

V.  In ceea ce priveste capitolul bugetar “cheltuieli cu pregătirea profesională”, va solicitam 

sa ne comunicati detalii cu privire la corelarea sumelor cuprinse in proiectul de buget, planul 

anual de formare profesionala pentru anul 2022 precum si anexa nr. 18 din CCM la nivel de 

unitate.  

In concluzie, apreciem ca proiectul de buget e profund viciat cel putin avand in vedere cele 

cuprinse in prezenta, fiind absolut necesar a se reface acele componente ale bugetului care 

sunt supuse efectelor Legii 317/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2022 si prevederilor 

CCM la nivel de unitate si apoi efectuarea consultarilor cu sindicatul in termenul de 45 de 

zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat conform prevederilor art. 6 

alin. 1 din OUG 26/2013.  

 

Sindicatul Liber Navalistul 

Prin Presedinte, 

Gobeaja Laurentiu 
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