
                          

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât 

zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  

În conformitate cu prevederile art.139 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului,  pentru 

personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care 

succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la alin. (1), precum şi zilele în care se 

recuperează orele de muncă neefectuate. 

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale  

Zilele de 24 ianuarie, 1 iunie și 15 august 2023 sunt declarate zile libere nelucrătoare, conform prevederilor 

art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a asigura o utilizare eficientă a duratei timpului de muncă, dar şi pentru a crea personalului instituţiilor și 

autorităților publice timp liber pentru recuperarea capacității de muncă, se propune ca zilele de 23 ianuarie, 2 

iunie și 14 august 2023  să fie declarate zile libere,întrucât acestea se situează între zilele nelucrătoare de 

sărbătoare legală și perioadele de repaus săptămânal, conform legii. 

2.3. Schimbări preconizate    

Zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023  fiind stabilite ca zile libere, instituţiile publice și autoritățiile 

publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie 2023, 30 iunie 2023, respectiv 

31 august 2023, potrivit planificărilor stabilite.  

Prestarea muncii conform celor menționate nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.  

În ceea ce privește locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de 

producţie sau specificului activităţii, dispozițiile prezentului proiect de act normativ nu se aplică. 

De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu public,  dispozițiile prezentului  proiect de act normativ 

nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în 

soluţionarea proceselor cu termen în ziua de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023  şi nici participanţilor în aceste 

procese. 

 În ziua de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, prin centrala Ministerului Finanțelor se efectuează operațiuni 

de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de 

debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului. 

Prin excepție de la prevederile art.1, personalul din cadrul unităților Trezoreriei Statului poate desfășura în ziua 

de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, activitățile stabilite prin normele metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2023, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. 

Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în data de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 au  

scadenţă la obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit 



scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea 

acestor date. 

2.4. Alte informaţii*)    

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

3.2. Impactul social  

Prezentul  proiect de act normativ are în vedere asigurarea unei utilizări mai eficiente a duratei timpului de 

muncă, precum și crearea de timp liber în vederea recuperării capacității de muncă pentru personalul instituțiilor 

și autorităților publice. 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

3.4. Impactul macroeconomic  

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici    

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat                                                             
Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul nu se referă la acest subiect.  

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile      

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte informaţii   

Nu este cazul.  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

 

 

- în mii lei (RON) - 

  Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

4.1. Modificări ale veniturilorbugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

(i) contribuţii de asigurări       



d) alte tipuri de venituri     

Se va menţiona natura acestora 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii         

b) bugete locale:         

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:         

i) cheltuieli de personal         

ii) bunuri şi servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli 

Se va menţiona natura acestora 

      

4.3. Impact financiar, plus/  minus, din care:       

a) buget de stat         

b) bugete locale         

4.4. Propuneri pentru acoperirea  creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind  fundamentarea 

modificărilor  veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 

a următoarelor documente:                                                           

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;  

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile 

strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia fiscal-bugetară.    

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

4.8. Alte informaţii  

Nu este cazul.  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

  a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 



Proiectul nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 

Nu este cazul. 

5.6. Alte informaţii   

Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 635//2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ: 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative  

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic şi Social.   

6.6. Alte informaţii       

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          

În procesul de  elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile 

pentru  asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, fiind publicat pe site-ul MMSS, în perioada 27.10-09.12.2022.  

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact  asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice   

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

8.2. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 



 

 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea zilelor 

lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023.  
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