
NOTA INFORMATIVĂ 
        la proiectul deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale” 

     I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
În conformitate cu art.82 (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în exercitarea mandatului, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii raionului au dreptul la concediu de odihnă anual, în 
condiţiile legislaţiei muncii. Concediul de odihnă anual se acordă conform 
programării aprobate de Consiliul raional. 

Totodată, art. 15 al Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor 
cu funcţii de demnitate publică prevede că, persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile 
calendaristice.  

Modalitatea de acordare a concediului de odihnă funcţionarilor publici de 
conducere este prevăzută de art. 43 al Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare. 

Pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare publice, acordarea concediilor de 
odihnă se realizează în conformitate legislația muncii, cu Legea ocrotirii sănătăţii nr. 
411-XIII din 28 martie 1995, Hotărîrea Guvernului nr. 1223 din 09 noiembrie 2004 
„Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă 
vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar 
plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar” și Convenția 
colectivă pentru anii 2014-2017 (la nivel de ramură). 
 
    II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Concediul poate fi acordat integral sau pe părţi, cu condiţia ca una dintre părţi să nu 
fie mai mică de 14 zile calendaristice. Concediul persoanei cu funcţie de demnitate 
publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice în care 
activează persoana respectivă. 

Proiectul deciziei „Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă 
anuale” prevede expres lista funcționarilor publici de conducere care urmează a 
beneficia de concediul anual de odihnă, precum și perioada acordării concediului. 

III. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

Cheltuielile vor fi efectuate în limita mijloacelor planificate pentru retribuirea muncii 
pe anul 2018. 

 
VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 
secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Astfel, în temeiul prevederilor din actele normative nominalizate, se propune 
proiectul de decizie spre examinare şi avizare comisiilor consultative de specialitate şi 
aprobare în şedinţa Consiliului raional.  
 

Secrieru Drăgălina, Specialist principal  (cu atribuții în resurse umane),                  

Aparatul președintelui raionului                        




