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DISPOT-,ITIE
PACNOP-II{EHI4E

Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere

de cetre Comisia pentru Situalii Exep{ionale a Republicii Moldova

in temeiul Hot6rdrii Guvernului Republicii Moldova nr.33212019 cu privire

la modul de recuperare zilelor declarate libere de cdtre Comisia pentru Situalii

Exeplionale a RIri, in scopul recuperdrii zilelor declarate libere prin dispoziliile

Comisiei pentru Situalii Exeplionale a Republicii Moldova nr'6 din 26 rnartie 2020,

nr. 14 din 06 aprilie zozo, *. t + din 06 aprilie 2020, nr. 17 din 1 3 aprilie 2020 si nr'

2l din 2+ apilie 2020,in confirmitate art.54 alin.(1) al Legii rv,43612006 privind

administralia publica locald (MO nr. 32-35/2007 art. I l6),

DISPUN:
1. Se stabilesc pentru angajalii din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

zile lucrdtour. p. parcuisul anului 2020: l3 iunie, 27 iunie,4 iulie' 18 iulie'

1 august, 15 august,5 septembrie, 19 septernbrie,3 octombrie, 17 octombrie'

3l octombrie ;i1+ noiembrie pentru recuperarea celor 12 zile declarate libere

de cdtre Comisia pentru Situafii Exeplionale a Republicii Moldova'

2. inzilele,indicate lapct.l, menlionate activitatea angajalilor cu duratd normal6

a tirnpului de muncd se va otganiza dupa unndtorul regim^^de muncd: de la

oru g6o pana la 1630, ou pauza de mas6 de la 1300 pAnd la 1330 '

3. Orele de lucru echivalente cu 10 z\le libere vor fi recuperate, incepdnd cu 01

iulie 2020, prin majorarea, in zilele de luni pAna vineri' a timpului zilnic de

munc6 cu o o16 qi reducer eapauzeide masd cu 30 de minute, pin6 la epuizarea

deplin6 a a zilelor/orelor necesare de recuperate cu urmdtorul regim de muncd

de la oru Stfana tu 1730, cu pavzade masd de la 1230 pAnd la i300'

4. pentru angajalii remunerali cu salarii de funclie lunare, munca efectuatd in

zilele pretritut"la punctul 1, precum qi orele recuperate in zilele de luni pana

vineri nu se remunere azd Ei nu se considerd munc6 suplimentara'

5. in caz deincetare a contractului individual de muncdiraporlurile de serciciu

pdnd la recuper area zilelor declarate libere contabilitatea va reline din plalile

,. ,. cuvin salariatului salariul achitat pentru zilelelorele nerecuperate'



5. Prevederile punctelor 1-5 nu se aplica angajafilor care, in zilele de 30 martie-

3 aBrilie, 7 
-iprilie-l7 

aprilie, 2i aprilie-Z4 aprilie 9i 27 aprilie-30 aprilie

2020:
a) s-au aflat in coneediu medical, concediu de odihnd anual, concediu neplbtit;

br) au activat la decizia conducatorului entitatii (la distanlS sau au prezen(a in

oficiu).

7. Se pune in sarcind specialistului principal 6n Aparatul preqedintelui raionului,

dnei Evghenia Jileznaia sd ducd evidenla zilelor/orelor necesare de recuperare

individual de cdtre fiecare angajat din subdiviziunile Consiliului rational, cu

adicerea la cunoqtinla acestora sub semndturd, cu exceplia subdiviziunilor

descentralizate de Consiliului raional'

8. Responsabilitatea executdrii prezentei dispozilii mi-o asum personal'

Preqedintele
raionului Basarabeasca Piotr PU$CARI

.d.#hs$


