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ORDIN

Cu privire la modul de recuperare
a zilelor declarate libere de citre
Comisia pentru Situafii Excepfionale
a Republicii Moldova

Avdnd in vedere Hotdrdrea de Guvem nr.332 din 03 .06.2020 cu privire la
modul de recuperare a zilelor declarate libere de cdtre Comisia pentru Situalii
Excep{ionale a Republicii Moldova, in scopul recuperdrii zilelor declarate libere
din perioada: 30.03 .-03.04.2020, 07 .04.-17 .04.2020, 21.04.-24.04.2020. 27 .04._
30.04.2020,

ORDON:

1' Pentru recuperarea celor 12 zile declarate libere din perioada 30.03.-
15'04.2020, se stabilesc urmitoarele zile de lucru pe parcursul
anului 2020:13 iunie, 27 iunie,4 iulie, 1g iulie, 1 august, l5 august,5
septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie,3l octombrie si
14 noiembrie, dupd urmdtorul regim de muncd: de la g00pdnd la 1636,
cu pauza de masd de la 1200 pltnd,la 1230 .

2' incepdnd cu 0l .07.2020, pentru acele l0 zile declarate libere din
perioada 16.04.-30.04.2020, programul de munc6 pentru intregul
sistem va fi de la ora g00 p6nd la r7to, cu pauza de masd de la
I23o pdnd,la 1300.

3 ' Prevederile puctelor 1 gi 2 nu se aplicd salariafilor care, in zilele de
30marrie-3 aprilie,T aprllie- 17 apririe,2r apririe-24aprilie gi
27 aprilie - 30 aprilie 2020:
- nu se aflau in raporturi de munci cu DMpDC:
- aveau suspendate contractele individuale de muncd/raporturile de

serviciu;
- s-au aflat in concediu medical, concediu paternal, concediu de

odihnd anual, concediu nepldtit;



4.

- au activat in baza ordtinului sefului DMPDC (la distante sau cu

prezenla in oficiu).

Salariafii enumerali in pct. 3, nu au obligaJia de a se prezenta la muncd

\n zilelelorele declarate lucrdtoare, iar salariul de funclie lunar al

acestora nu va fi diminuat 9i in eaz de necesitate, atragetea la muncd a

salarialilor respectivi in ztlele enumerate, poate fi dispusa de

conducerea DMPDC, aceastd munc[ fiind consideratd muncd prestatd

in zrle de repaus, pentru Qare,) cu consimlSmAntul salariatului, poate fi

acordate o alt1t. zi liberd sau oferita retribulie in conformitate cu

prevederile codului muncii al Republicii Moldova nr. 15412003 din

contul qi in limitele cheltuielilor de personal prevdzute in bugetul

DMPDC.
Se pune in sarcina conducatorilor/pontatorilor subdiviziunilor

DMPDC, si efectueze evidenla zllelotlorelor necesare de recuperate'

in mod individual, pe fiecare salariat, inclusiv pe salarialii care, in

perioada urmdtoare, vor solicita concediu de odihnd anual, concediu

paternal sau concediu nepldtit sau vor avea raporturile de

muncd/serviciu suspendate, inclusiv pe motiv de boal6 sau traumatism'

p6n[ la recuperarea deplin6 a zilelor declarate libere.

6. in caz de re a contractului indivi de munc6/ra ilor de

conducdtorii subdiviziunilor sunt nsabili de menti ln cererea

de elibe a z\lelorlorelor ne re fie salariat in

parte., iar contabilitatea, in baza ordinului Eefului DMPDC, va reline

din pl6lile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilelelorele

nerecuperate, cu exceplia salarialilor enumerali la pct. 3 din prezentul

ordin.

7. Se pune in sarcina conducdtorilor subdiviziunilor DMPDC, sd aducd

la cunoEtinla angajalilor din subordine, contra semndturdlprin

mijloacele electronice, prevederile prezentului ordin pAna la data de

12.06.2020.

8. Controlul indgplinirii prevederilor prezentului in mi-l asum.

5.
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