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Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018 

--------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Zilele de 28, 29 și 30 august 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele 

de 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie 2018 – 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      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului 

„Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la zilele de odihnă din luna august 

2018” elaborat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

2, Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finaţităţile 
urmărite
Proiectul de hotărîre este elaborat la solicitarea Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor, în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă din 
luna august 2018.

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

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Ţinînd cont de faptul, că conform prevederilor art. 111 alin.(l) din Codul 

Muncii, zilele 27 şi 31 august sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare, se 
consideră oportun ca zilele 28, 29 şi 30 august 2018 să fie considerate zile de 
odihnă, iar zilele de sîmbătă, 8 şi 29 septembrie şi 20 octombrie 2018 -  zile 
lucrătoare.

Propunerea de modificare a graficului de munca se conformează prevederilor 
art. I 1 1 alin.(5) din Codul muncii, potrivit căruia, Guvernul este în drept să 
transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile în scopul utilizării optime de către 
salariaţi a zilelor dc repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.

5. Fundamentarea cconomico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare 

suplimentare

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

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Au avizat pozitiv proiectul fără obiecţii şi propuneri:
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Confederaţia Naţională a Sindicatelor
Au avizat proiectul cucomentarii
Banca Naţională a Moldovei



Au avizat negativ proiectul:
Confederaţia Naţională a Patronatului 
Camera de Comerţ Americană din Moldova

8. Constatările expertizei anticorupţie
In procesul de promovare a proiectului se constată nerespectarea rigorilor de 
asigurare a transparenţei decizionale, prevăzute la art. I 1 alin.(2) şt art.I2 alin. (2) 
al Legii nr. 239/2008.
Totodată, nota informativă urmează să se completeze cu argumente de rigoare 
care să justifice acordarea zilelor de odihnă din luna august fapt ce va garanta 
utilizarea optimă de către salariaţi a zilelor de repaus şi de sărbătoare 
nelucrătoare, fără a suprasolicita capacitatea de lucru a salariaţilor, 
în conţinutul proiectului nu s-au identificat factori de risc care pot genera riscuri 
de corupţie.

9, Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice
Lipsa de propuneri şi obiecţii de ordin juridic

11. Constatările altor expertize
Camera de Comerţ Americană din Moldova solicită acordarea unui vot negativ 
proiectului, ca fiind contrar principiilor de previzibilitate, evaluare a impactului 
şi proporţionalitate în reglementare.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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