
Proiect 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

   HOTĂRÎRE nr. ____ 

din   ______________ 2020 
Chișinău 

 

Cu privire la modul de recuperare a zilelor  

declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale  

ca zile libere  

 

În scopul recuperării zilelor declarate libere prin Dispozițiile Comisiei pentru 

Situații Excepționale  nr.6 din 26 martie 2020, nr.14 din 6 aprilie 2020, nr.17 din 

13 aprilie 2020 și nr.21 din 24 aprilie 2020: 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Pentru recuperarea a 12 zile declarate libere, se stabilesc următoarele zile 

lucrătoare pe parcursul anului 2020:  23 mai, 13 iunie, 20 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 

august, 22 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie și 31 

octombrie.  

2. Orele de lucru, echivalente cu 10 zile libere, vor fi recuperate, începînd cu 

25 mai 2020, prin majorarea în zilele de luni pînă vineri a timpului zilnic de muncă 

cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 min. 

3. În zilele de 23 mai, 13 iunie, 20 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 22 august, 5 

septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie și 31 octombrie activitatea 

salariaților cu durata normală a timpului de muncă se va organiza după următorul 

regim de muncă – de la 8
00

 pînă la 16
30

, cu pauza de masă de la 12
00

 pînă la 12
30.

 

4. În zilele de luni pînă vineri, regimul zilnic de muncă se stabilește: 

4.1 de la ora 8
00

 pînă la 17
30

, cu pauza de masă de la 12
30

 pînă la 13
00 

în 

instituțiile/autoritățile publice din subordinea Guvernului pentru salariații 

cu durata normală a timpului de muncă; 

4.2 de către conducătorul entității pentru alte instituții și autorități publice.  

5. Recuperarea zilelor/orelor declarate libere se va produce începînd cu 25 mai 

2020 prin efectuarea concomitentă a extinderii timpului zilnic de muncă și munca 

în zilele declarate în punctul 1 ca lucrătoare, pînă la epuizarea deplină a 

zilelor/orelor necesare de recuperat.  

6. Evidența zilelor/orelor necesare spre recuperare se va ține de către angajator 

individual, pe fiecare salariat, inclusiv pe salariații care în perioada imediat 

următoare vor avea raporturile de serviciu suspendate, pînă la recuperarea deplină 

a zilelor libere. Ordinul privind zilele/orele necesare de a fi recuperate se va aduce 

la cunoștința salariaților sub semnătură.  

7. În caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu 

pînă la recuperarea deplină a zilelor/orelor libere, angajatorul va reține din plățile 

ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.  



8. Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție lunare, munca efectuată în 

zilele prevăzute la punctul 1, precum și orele recuperate în zilele de luni pînă 

vineri, nu se remunerează și nu se consideră muncă suplimentară.  

9. Prevederile punctelor 1-5 din prezenta hotărîre nu se aplică salariaților care 

în zilele de 30 martie – 3 aprilie, 7 aprilie – 17 aprilie, 21 aprilie – 24 aprilie  și  27 

aprilie – 30 aprilie 2020: 

a) nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză; 

b) aveau suspendate  contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu; 

c) s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, 

concediu neplătit; 

d) au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența în oficiu).  

Salariații enumerați în prezentul punct nu au obligația de a se prezenta la muncă 

în zilele/orele declarate lucrătoare, corespunzător zilelor/orelor lucrate în perioada 

respectivă. În caz de necesitate, atragerea la muncă a salariaților respectivi în zilele 

enumerate în punctul 1 poate fi dispusă de angajator, această muncă fiind considerată 

muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimțământul salariatului poate fi 

acordată o altă zi liberă, sau oferită retribuție în conformitate cu prevederile Codului 

muncii din contul și în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele 

respective. 

 

 

 

Prim-ministru                                                         Ion CHICU                               

 

 
Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății, muncii și 

 protecției sociale                                                                     Viorica DUMBRĂVEANU                                                                          

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modul de recuperare a 
zilelor, declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale, ca zile de 

libere 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Proiectul  de hotărîre a Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor, 

declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale, ca zile libere, elaborat de către 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finațitățile 
urmărite 

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 în Republica Moldova, pe 
perioada 17 martie – 15 mai 2020, a fost declarată stare de urgență. 

Pe perioada stării de urgență, unica autoritate cu dreptul de a emite dispoziții a fost 

Comisia pentru Situații Excepționale, iar dispozițiile Comisiei sunt obligatorii și 
executorii pentru persoanele fizice și juridice. 

În conformitate cu prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale  
nr.6 din 26 martie 2020, nr.14 din 6 aprilie 2020, nr.17 din 13 aprilie 2020 și nr.21 din 24 
aprilie 2020,  zilele de 30 martie – 3 aprilie, 7 aprilie – 17 aprilie, 21 aprilie – 24 aprilie  

și 27 aprilie – 30 aprilie 2020 au fost declarate zile libere pentru toate unitățile din 
sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu unele excepții, iar 

modul de recuperare a zilelor se va stabili de Guvern. 

Respectiv, proiectul de hotărîre este elaborat întru stabilirea  modului de recuperare a 
zilelor, declarate de către Comisia pentru Situații Excepționale, ca zile libere 

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Drept urmare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale, salariații din 

instituțiile/autoritățile publice urmează să recupereze, în modul stabilt de Guvern, 22 de 

zile. 

Astfel, în proiect se propune recuperarea a 12 zile declarate libere prin activitate în 
zile de sâmbătă, pe parcursul anului 2020 după cum urmează: 23 mai, 13 iunie, 20 iunie, 
4 iulie, 18 iulie, 1 august, 22 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 

octombrie și 31 octombrie.  
Orele de lucru, echivalente cu 10 zile libere, vor fi recuperate, începând cu 25 mai 

2020, prin majorarea în zilele de luni până vineri a timpului zilnic de muncă cu o oră și 
reducerea pauzei de masă cu 30 min. 

Pentru alte instituții și autorități publice, regimul de lucru pentru recuperarea orelor, 
se va stabili de conducătorul instituției/autorității, cu consultarea reprezentanților 
salariaților. 

De asemenea, în proiect sunt enumerate categoriile de salariați asupra cărora 

prevederile hotărârii nu se vor răsfrânge, după cum urmează: 
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a) nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză; 
b) aveau suspendate  contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu; 
c) s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, 

concediu neplătit; 
d) au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența în oficiu).  
Acești salariați nu au obligația de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate 

lucrătoare, corespunzător zilelor/orelor lucrate în perioada respectivă. În caz de necesitate, 

atragerea la muncă a salariaților respectivi în zilele enumerate în punctul 1 poate fi dispusă 
de angajator, această muncă fiind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, 

cu consimțământul salariatului poate fi acordată o altă zi liberă, sau oferită retribuție în 
conformitate cu prevederile Codului muncii din contul și în limita cheltuielilor de personal 
prevăzute în bugetele respective. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare 

 

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

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte normative 

  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de lege nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 
naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

9.  Constatările expertizei juridice 

 

10.  Constatările altor expertize 

 

 

 

          Ministru       Viorica DUMBRĂVEANU 

 



MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 
PROTECȚIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

OF HEALTH, LABOUR AND 

SOCIAL PROTECTION OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

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

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

 
 

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 

Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 
 

      nr. 2524 din 14.05.2020                                                                                 

                                                                           CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte normative 
care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 
nr.d/o Criterii de înregistrare Nota autorului 

 

1. Tipul și denumirea proiectului Proiectul de hotărâre a Guvernului cu 

privire la modul de recuperare a zilelor, 

declarate de către Comisia pentru 

Situații Excepționale, ca zile de odihnă 

 

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

3. Justificarea depunerii cererii (indicația 
corespunzătoare sau remarca precum că 
proiectul este elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul este elaborat întru stabilirea de 
către Guvern a modului de recuperare a 
zilelor, declarate de către Comisia 
pentru Situații Excepționale, ca zile de 
odihnă 

4. Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare 
este necesară 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Justiției 
Centrul Național Anticorupție 

Confederația Națională a Sindicatelor 
 

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

2 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@msmps.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  
                 Ministru                                                             Viorica DUMBRĂVEANU 
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