
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÂRE nr._____ 

                                     din _________________2022 

 

 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2022 

 

În conformitate cu prevederile articolului 111 alineatul (5) din Codul Muncii al 

Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr.159-162, art. 648), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ziua de 7 martie 2022 se consideră zi de odihnă, iar ziua de 12 martie 2022 – 

zi lucrătoare. 

2. Ministerele, alte autorități administrative centrale, instituțiile publice vor 

asigura în ziua considerată lucrătoare, activitatea eficientă a unităților subordonate. 

3. Pentru întreprinderile din sectorul real al economiei naționale, prezenta 

hotărâre are caracter de recomandare. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

PRIM-MINISTRU           Natalia GAVRILIȚA 

                               

Contrasemnează: 

 

Ministrul  muncii  

și protecţiei sociale             Marcel Spatari 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la 

transferul unei zile de odihnă în anul 2022 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 

2022  a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și  finalitățile 

urmărite 

Prezentul proiect al Hotărârii Guvernului este elaborat în baza prevederilor art. 111 

alin. (5) din Codul Muncii. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu conține norme privind armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect este elaborat în scopul utilizării optime de către salariați a zilei de 

repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2022 și propune ca ziua de 7 martie 2022 să 

fie considerată zi de odihnă, iar ziua de12 martie 2022 – zi lucrătoare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu vor necesita mijloace financiare 

suplimentare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Informația privind rezultatele avizării va fi inclusă în sinteză după recepționarea 

avizelor respective. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă în sinteză și luate 

în calcul la definitivarea proiectului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

10.  Constatările expertizei juridice 

Concluziile expertizei juridice vor fi incluse în sinteză și luate în calcul la 

definitivarea proiectului. 

11.   Constatările altor expertize 

 Alte expertize nu necesită a fi efectuate. 

 

 

   Secretar de Stat                                                                Vasile CUŞCA 

 



 

 
 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

Tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816;  e-mail: secretariat@social.gov.md  web: https://social.gov.md 

 

 
nr. 04/6122 din 24.12.2021 

 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte normative 

care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali 

 
Nr. Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului Hotărârea Guvernului cu privire la transferul unei 

zile de odihnă în anul 2022 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din inițiativa 

autorului) 

Proiectul este elaborat la inițiativa Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale în baza prevederilor art. 

111 alin. (5) din Codul muncii 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

Ministerul Educației și Cercetării 

Ministerul Economiei 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Justiției 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Banca Națională a Moldovei 

Centrul Național Anticorupție 

Confederația Națională a Sindicatelor 

Confederația Națională a Patronatului 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcția și datele de 

contact ale persoanei responsabile de 

promovarea proiectului 

Ghețu Alexandru, șef direcție 

tel.022-262-175 

alexandru.ghetu@social.gov.md 

Burlaca Aurelia, consultant principal 

tel. 022-262-125 

aurelia.burlaca@social.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se solicită a fi 

înregistrat, nota informativă cu documentele 

de însoțire) 

1. Proiectul de hotărâre 

2. Nota informativă 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura 

 

Secretar de Stat                                                                                Vasile CUŞCA 
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