
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 

din  2021 

Chișinău 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2021 

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

În temeiul articolului 111 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii 

Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-

162, art. 648), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Pentru autoritățile și instituțiile publice, ziua de 30 august 2021 se

consideră zi de odihnă, iar ziua de 21 august 2021 – zi lucrătoare. 

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor asigura, în ziua

considerată lucrătoare, activitatea eficientă a unităților subordonate. 

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

hotărâre are caracter de recomandare. 

 

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la 

 transferul unei zile de odihnă în anul 2021 

 

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

Autorul proiectului este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

 

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

urmărite 

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

2021  este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în baza 

prevederilor Codului Muncii. 

    În acest sens menționăm că,  alin. (5) al art. 111 din Cod prevede că, în scopul  

utilizării optime de către salariați a zilei de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, 

conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să 

transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, 

dreptul de a transfera zilele de repaus (de lucru) în alte zile aparține Guvernului. 

    Respectiv, în scopul utilizării optime de către salariați a zilei de repaus și de 

sărbătoare nelucrătoare în luna august 2021 și propune ca ziua de 30 august 2021 să fie 

considerată zi de odihnă, iar ziua de 21 august 2021- zi lucrătoare. 

  În context, aplicînd Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 04.03.2021 pentru 

controlul constituționalității articolelor 15 alin. (2) lit. d), e), f), alin. (3), 23 alin. (3) și 

alin. (6) și articolului 26 alineatele (6) – (9) din Legea cu privire la Guvern nr.136/2017 

(competențele unui Guvern al cărui mandat a încetat), care urmărește să clarifice limitele 

de competență ale Guvernului al cărui mandat a încetat și să aprecieze dacă măsurile pe 

care le consideră necesare se încadrează în exigențele stabilite de articolul 103 alin. (2) 

din Constituție (punerea în balanță a principiului legitimității politice a Guvernului al 

cărui mandat a încetat), Curtea a reținut că Guvernul al cărui mandat a încetat poate să se 

conducă  de criteriul necesității, adică să adopte acele măsuri care urmăresc să 

soluționeze treburile urgente, care trebuie soluționate în mod imperativ pentru a evita 

pericole foarte grave pentru stat și cetățeni, pentru viața economică și socială. 

Astfel, proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă 

în anul 2021 corespunde exigențelor Hotărîrii Curții Constituționale nr.7/2021, iar pentru 

ca conducătorii autorităților și instituțiilor publice, dar și salariații, să fie informați din 

timp despre decizia Guvernului de a tranfera o zi de odihnă din luna august 2021 în altă 

zi, este necesar ca proiectul de hotărîre a Guvernului să fie aprobat și să intre în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

                                                                           

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 

Proiectul de hotărîre este elaborat în scopul utilizării optime de către salariați a zilei 

de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2021 și propune ca ziua de 30 august 2021 

să fie considerată zi de odihnă, iar ziua de 21 august 2021- zi 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 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 hotărîre 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                                                                                Igor CUROV 
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