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Cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2023 

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

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 HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Zilele de 2 ianuarie și 8 mai 2023 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 

28 ianuarie și 13 mai 2023 – zile lucrătoare. 
 

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

asigura, în zilele declarate lucrătoare, activitatea eficientă a unităților subordonate. 
 

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

are caracter de recomandare. 
 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

  



  
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă 

în  anul 2023” 
 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
     Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în  anul 
2023” este elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

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

      Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în temeiul prevederilor art. 111 alin. (5) 
din Codul muncii nr. 154/2003, potrivit căruia, Guvernul este în drept să transfere zilele 
de repaus (de lucru) în alte zile în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de 
repaus și de sărbătoare nelucrătoare. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

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. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
      Proiectul de hotărâre este elaborat în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor 
de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2023 și propune ca zilele de 02 ianuarie și 
08 mai 2023 să fie considerate zile de odihnă, iar zilele de 28 ianuarie și 13 mai – zile 
lucrătoare. 
      Mai mult ca atât, în anii 2022-2023 multe sărbători de iarnă cad în zilele de repaus, și 
salariații nu pot beneficia de zile de sărbătoare nelucrătoare suplimentare. 

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 
       În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă în  
anul 2023” este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale 
(www.social@gov.md), directoriul „Transparență”, secțiunea „Proiecte supuse 
consultărilor publice”. 
Au avizat pozitiv proiectul fără obiecții și propuneri:  
Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Apărării, 
Ministerul Mediului,  Ministerul Afacerilor Interne, Banca Națională a Moldovei, Casa 
Națională de Asigurări Sociale, Biroul Național de Statistică. 
Au avizat pozitiv dar cu careva obiecții și propuneri: 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Confederația Națională a 
Sindicatelor din Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, 
Ministerul Justiției. 
Au avizat proiectul negativ:  

8. Constatările expertizei anticorupție 

http://www.social@gov.md


      Informația privind rezultatele expertizei anticorupție sunt incluse în sinteză și luate 
în calcul la definitivarea proiectului. 
      În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire la 
transparența în procesul decizional și proiectul corespunde normelor de tehnica legislativă. 
      Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la utilizarea 
optimă a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2023. 

9. Consultările 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 sunt incluse în sinteză și luate în calcul la definitivarea 
proiectului. 
11.  Constatările  altor expertize 
Proiectul nu necesită efectuarea altor expertize. 

 
 

 Secretar de Stat                                                            Corina AJDER 
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