COMISIA PARITARĂ

Raport de activitate al Comisiei paritare pentru anul 2021
- 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 desfășurată.
În anul 2021, Comisia paritară din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, constituită
prin Ordinul preşedintelui CNSP cu nr. 135/30.03.2020, şi-a păstrat componenţa iniţială.
În anul 2021 s-au menţinut măsurile de restrângere parţială a activităţii în cadrul CNSP, fiind
prelungită starea de alertă instituită în România în vederea limitării efectelor pandemiei Covid
19.
În anul 2021, Comisia paritară s-a întrunit de 7 (șapte) ori:
-

o ședință pentru analizarea activităţii Comisiei paritare din anul 2020 şi întocmirea
Raportului de activitate;

-

patru ședințe pentru acordarea de avize consultative cu privire la proiectele de Ordin ale
preşedintelui CNSP privind instituirea unor măsuri referitoare la activitatea salariaților CNSP,
ca urmare a prelungirii stării de alertă. În acest sens, au fost acordate 4 avize favorabile
referitoare la programul de lucru al salariaţilor, cuprinzând activitatea de telemuncă,
alternanţa telemuncă/prezenţă la sediul CNSP şi organizarea sosirii/plecării salariaţilor la/de
la sediu pentru salariaţii necuprinşi în activitatea de telemuncă.

-

două ședințe pentru analizarea memoriului depus de Ristache Vasile, înregistrat la CNSP cu
nr. 615/NCS/19.07.2021 cu privire la suspendarea concursului de promovare organizat în
cadrul CNSP în luna august 2021. La prima întrunire, lucrările ședinței au fost suspendate din
Pagina 1 din 2

COMISIA PARITARĂ
lipsă de cvorum, dat fiind faptul că a fost necesar ca semnatarul memoriului, având calitatea
de membru al Comisiei, să fie înlocuit. La a doua întrunire, Comisia paritară a hotărât, în
unanimitate, că solicitarea domnului Ristache nu intră în atribuțiile comisiei paritare.
În anul 2021, la nivelul CNSP nu au existat propuneri sau iniţiative ale funcţionarilor publici din
instituţie referitoare la desfășurarea activităţii.
De asemenea, nu au existat sesizări adresate conducerii instituţiei cu privire la neîndeplinirea
sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor acestei comisii.

Preşedinte Comisie paritară

Secretar Comisie paritară

24 martie 2022
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