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Nr.  94 din 01 septembrie 2016 

Ref.: „Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2016” 

Stimată Doamnă Ministru,  

Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”), dorim 

să semnalăm îngrijorarea mediului de afaceri față de caracterul interpretabil al prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1005 

din 24.08.2016. 

Subliniem că acordarea zilelor de odihnă neplanificate cu o perioadă de preaviz redusă pentru reorganizarea eficientă a 

proceselor în cadrul întreprinderilor, care ulterior trebuie recuperate, nu a făcut decît să pericliteze activitatea normală a 

companiilor private.  

În același timp, nu este clară aplicarea regimului salarial pentru aceste zile de repaus, în cazul în care companiile nu au 

putut opri procesele de producere, avînd o notificare imprevizibilă despre transferul zilelor de 29 și 30 august. Or, Codul 

muncii prevede că munca în zilele de repaus se retribuie în mărime dublă.  

Solicităm opinia Ministerului Muncii vis-à-vis de modalitatea clară de retribuire a muncii pentru următoarele situații create 

urmare a hotărârii inopinate a Guvernului de a declara zilele de 29 și 30 august- zile de odihnă: 

1. Retribuirea muncii pentru zilele de odihnă acordate, în cazul în care salariatul a muncit în regim obișnuit pe 29 și 

30 august, si respectiv 24 septembrie și 22 octombrie nu va lucra.  

 

2. Retribuirea muncii pentru zilele de odihnă acordate în cazul în care salariatul a muncit în regim obișnuit pe 29 și 

30 august, însă în virtutea activității sale au sarcina să asigure activitatea eficientă proceselor şi în data de 24 

septembrie şi 22 octombrie, zilele de recuperare (exemplu în acest sens servesc instituțiile financiare, instituții 

financiare nebancare, etc). 

Or, la moment, urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dar și 

reprezentantul Inspecției Muncii, am primit opinii diferite la acest subiect. 

În concluzie, impactul Hotărârii de Guvern nr.1005 din 24.08.2016 „Cu privire la zilele de odihnă din luna august”, care a 

lăsat loc de interpretări în formularea existentă,  a creat o situație incertă pentru mediul de afaceri.  

În aceste condiții, solicităm intervenția Dvs., stricto sensu pentru a  evita admiterea unor deficiențe similare în viitor, iar 

lato sensu crearea unui dialog bazat pe transparență decizională și previzibiltate în vederea modificărilor/completărilor 

actelor legislative și normative. 

Cu respect, 

 
Mila Malairău  
Director Executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”     


