COMISIA PARITARĂ

Raport de activitate al Comisiei paritare pentru anul 2020
- Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Având în vedere prevederile art. 489 alin.(4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
Comisia paritară constituită în cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
are obligația de a întocmi un raport anual cu privire la activitatea desfașurată în
anul 2020.
Comisia paritară din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză s-a
constituit prin Ordinul preşedintelui CNSP cu nr. 135/30.03.2020, având în
componenţa sa 4 membri titulari, 1 secretar şi un preşedinte.
Preşedintele Comisiei paritare a fost ales prin votul membrilor titulari la
şedinţa din data 15.05.2020.
La 16 martie 2020, în România s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a
declanşării la nivel mondial a pandemiei Covid 19, astfel că, în vederea limitării ei,
au fost luate o serie de măsuri de restrângere parţială a activităţii în unele
sectoare sau de închidere completă în sectoarele în care distanţarea socială nu a
putut fi asigurată. Ulterior, s-a instituit starea de alertă, prelungită până la finele
anului.
Dată fiind această situaţie, în anul 2020 angajaţii CNSP şi-au desfăşurat
activitatea preponderent în regim de telemuncă. În consecinţă, nu au existat
propuneri sau iniţiative ale funcţionarilor publici din instituţie referitoare la
îmbunătăţirea activităţii instituţiei, nu au existat solicitări din partea conducerii
către Comisia paritară şi nu au fost emise avize consultative. De asemenea, nu au
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existat sesizări adresate conducerii instituţiei cu privire la neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor acestei comisii.
În Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză nu au fost încheiate, în cursul
anului 2020, acorduri colective cu reprezentanţii funcţionarilor publici din
instituţie care să impună monitorizarea de către Comisia paritară a procedurilor
de încheiere privind astfel de acorduri.
Preşedinte Comisie paritară
Membrii comisiei
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