
Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.____
din ______________2019

Chişinău

Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020

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. Zilele de 6 ianuarie şi 28 august 2020 se consideră zile de odihnă, iar 
zilele de 11 ianuarie şi 15 august 2020 -  zile lucrătoare.

2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele considerate 
lucrătoare, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

Prim-ministru Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii, muncii şi 
protecţiei sociale Viorica DUMBRĂVEANU



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

transferul unor zile de odihnă în anul 2020”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 

2020” este elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finaţităţile 

urmărite
Proiectul de hotărîre este elaborat în baza prevederilor art. 111 alin.(5) din Codul 

muncii.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul utilizării optime de către salariaţi a zilelor 

de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în anul 2020 si propune ca zilele de 6 ianuarie si 
28 august 2020 să fie considerate zile de odihnă, iar zilele de 11 ianuarie si 15 august 
2020 - zile lucrătoare.

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 şi consultarea publică a proiectului
Informaţia privind rezultatele avizării va fi inclusă în sinteză după recepţionarea 

avizelor respective.

8. Constatările expertizei anticorupţie
Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie va fi inclusă în sinteză după 

recepţionarea raportului de expertiză anticorupţie.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice
Informaţia referitoare la concluziile expertizei juridice va fi inclusă în sinteză după 

recepţionarea avizului respectiv din partea Ministerului Justiţiei.

11. Constatările altor expertize
Alte expertize nuiniecesităjmfiiefegtuateca
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CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte normative 

care urmează a fi anunţate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat
9 9 9 ”

nr.d/o Criterii de înregistrare Nota autorului

Tipul şi denumirea proiectului Hotărîrea Guvernului cu privire la 
transferul unor zile de odihnă în anul 
2020

Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Sănătăţii, 
Protecţiei Sociale

Muncii şi

Justificarea depunerii cererii (indicaţia
corespunzătoare sau remarca precum  că 
proiectul este elaborat din iniţiativa autorului)

Proiectul este elaborat la iniţiativa 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale în baza prevederilor 
art.111 alin.(5) din Codul muncii______

Lista autorităţilor şi instituţiilor a căror avizare 
este necesară

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării
Ministerul Finanţelor 
Ministerul Justiţiei 
Centrul Naţional Anticorupţie 
Banca Naţională a Moldovei 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
Confederaţia Naţională a Patronatului

Termenul-limită
avizelor/expertizelor

pentru depunerea 10 zile lucrătoare

Numele, prenumele, funcţia şi datele de contact 
ale persoanei responsabile de promovarea 
proiectului

Gheţu Alexandru, şef direcţie politici în 
domeniul raporturilor de muncă şi 
parteneriatului social, tel.022-262-175 
sau 022-262-125
alexandru.ghetu@msmps.gov.md_____

Anexe (proiectul actului care se solicită a f i  
înregistrat, nota informativă cu documentele de 
însoţire)_________________________________

1. Proiectul de hotărîre
2. Nota informativă

Data şi ora depunerii cererii

9. Semnătura
Digitally signed by Diimbrâveauii Viorica 
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