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„Cuprivire la ziua de 27 aprilie 2020, 
declarată zi de muncă”

Conform Dispoziţiei nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii Moldova, emit următorul

ORDIN:

1. Ziua de luni, 27 aprilie 2020, se declară zi lucrătoare , iar 
ziua de luni, 8 iunie 2020, zi de odihnă.

2. Dna Iaţemirscaia Maria, specialist serviciu personal, a aduce la cunoştinţă 
membrilor colectivului conţinutul ordinului respectiv.

Ion Lisnic

Director
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Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova 

DISPOZIŢIA nr. 17 din 13 aprilie 2020

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de 
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind 
declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,% aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
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|  DISPUNE:

1. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate 
unităţile din sectorul bugetar şi instituţiile/autorităţile publice la autogestiune, cu 
excepţia:

1.1. instituţiilor medico-sanitare, de sănătate publică şi servicii auxiliare 
pentru instituţiile de sănătate,publică, serviciilor de salvare, urgenţă şi de asistenţă 
socială;

1.2. autorităţilor administrative din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi securităţii naţionale?;

1.3. instituţiilor defnviţământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, 
instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de 
învăţământ extraşcolar şi de «învăţământ special), care vor asigură desfăşurarea 
procesului educaţional la distanţă.

2. Recuperarea acestor» zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după 
ridicarea stării de urgenţă.

3. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariaţii care în perioada 21 aprilie 
- 24 aprilie 2020:

3 .1 . solicită acordarea/şe află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul 
muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), 
cu achitarea indemnizaţiei de concediu (art. 117 din Codul muncii) şi concediu 
neplătit (art 120 din Codul muncii);

3.2. sînt în regim de staţionare, conform ordinului dispus de angajator.
4. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidenţă a 

timpului de muncă şi de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la 
lucru.

5. Conducătorii Unităţilor din sectorul bugetar şi conducătorii 
instituţiilor/autorităţilor la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage 
personalul strict necesar pentru a asigura funcţionalitatea proceselor, inclusiv de la 
distanţă.

6. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 0_8 iunie 2020

7. Anexa nr. 3 la Dispoziţia nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se completează cu punctele 5 şi 6, cu 
următorul cuprins: :
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seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii 
calculate aferent lunii februarie 2020.

17. în cazul instituirii regimului de carantină în localităţile din Zona de 
securitate, sporirea efectivelor organelor de drept şi ale Forţelor Armate, implicate 
pentru desfăşurarea activităţilor ce se impun, se va coordona cu delegaţia Republicii 
Moldova în Comisia Unifîţată de Control.

18. Se suspenda transportul rutier de persoane în trafic internaţional prin 
servicii regulate, regulate Speciale, ocazionale şi în regim taxi, cu excepţia curselor 
speciale autorizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale. încălcarea acestei 
dispoziţii constituie temei pentru suspendarea înregistrării până la trei luni sau 
radierea din Registrul operatorilor de transport rutier.

19. Se aprobă procedura de organizare a curselor de transport rutier de 
repatriere a cetăţenilor Republicii Moldova, conform Anexei.

20. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale a Republicii ppldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va 
servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor 
vinovate.

21. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru, 
Preşedinte al Comisiei
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