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DISPOZITIE
PACNOP'XEHPIE

Cu privire la unele imputerniciri acordate
conducdtorilor instituli i I or bugetare, fi nanlate
din bugetul raional in perioada stdrii de urgenld

in baza Dispozilei Comisiei pentru Situalii Exepfionale a Republicii
Moldova nr. 8 din 28 martie 2020, in temeiul art. 54 alin. (1) din Legea nr.

43612006 privind administralia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. I 16),

DI SPUN:

1. Se imputernicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative in
vigoare, in perioada stdrii de urgen!6, conducdtorii instituliilor bugetare, frnanlate
din bugetul raional, cu dreptul:

1.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariafilor;
1.2. de a rechema salarialii din concediul anual de odihnd/nepldtitlde studii;
1 .3. de a repartiza prin ordin/disp ozilie timpul de muncd in cadrul s[ptdmdnii,

cu asigurarea {inerii evidenlei timpului de muncd prestat efectiv de fiecare salariat;
I.4. de a atribui angajali.Jor exercitarea unor activitdlilatribu{ii de prevenire gi

combatere a rdspdndirii infecliei COVID-l9, neindicate in funcliile gi atribu{iile
entitelii.

2.in legiturd cu declararea zilelor de 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de

odihnd pentru toate institufiile bugetare, finanlate din bugetul rational, nu se

considerd zile de odihnd pentru salariafii care in perioada respectivS:

2.1. solicitd acordarea/se afld in concediul de odihni anual (an. ll2 din Codul

muncii), inclusiv concediul de odihnd npfolosit (art. Il9, alin (3) din Codul
muncii), cu achitarea indemniza\iei de concediu (art. 117 din Codul muncii) qi

concediu neplStit (art. 120 din Codul muncii);
2.2. s?nt in regim de stalionare, conform ordinului dispus de angajator;
2.3, vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, in scopul asigurdrii

activitetii stringente a unitdlii;
2.4. vor asigura activitdtile de calculare a salariilor pentru luna martie qi alte

activitdli stringente strict necesare qi care nu pot fi aminate.
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3. Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se includ in tabelul de evidenld a

timpului de lucru gi de calculare a salariului pentru lunile martie gi aprilie ca zile
prezente la lucru.

4. Se suspendi, pe perioada stdrii de urgen{6, ac{iunea art. 2l din Legea nr.

27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar privind dreptul la
I

acordarea premiilor unice.

5. Conducitorii instituliilorbugetare vor adduce la cunogtinla subdiviziunilor

subordinate cerinfele prezentei dispozilii.

6. Responsabilitatea pentru executare aprezentei dispozilii opoartd conducdtorii

instituliilor bugetare , frnanfate din bugetul raional.
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