
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

Hotărâre 

privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor  

din administraţia publică, din regiile autonome şi din unităţile bugetare 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

        Reglementarea acordării concediului de odihnă anual îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 

53/2003 – Codul muncii (Capitolul III, Secțiunea I – art. 144-153), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de 

odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit 

şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      Prin Legea nr. 12/2015 privind pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

s-au adus modificări și completări ale dispozițiilor privind concediul de odihnă anual, care au avut în 

vedere dispozițiile Directivei nr. 2003/88/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 

2003 privind unele aspecte ale organizării timpului de lucru, respectiv a articolului 7 privind concediul 

anual, precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene dată în interpretarea dispozițiilor art. 

7. 

      Având în vedere anul emiterii Hotărârii Guvernului privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, 

respectiv anul 1992, precum și faptul că textul acesteia nu a fost adaptat în timp în raport de evoluția 

cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă a făcut ca dispozițiile sale să vină în contradicție cu 

acest cadru legislativ. 

      Ţinând cont de modificările legislative intervenite cu privire la aspecte care privesc concediul de 

odihnă anual, a fost elaborat actualul proiect de hotărâre. 

      Proiectul de Hotărâre de Guvern privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome şi din unităţile bugetare, reprezintă o prioritate stabilită în 

calendarul legislativ al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru 

anul 2015. 

 

2. Schimbări preconizate  

      Proiectul de Hotărâre de Guvern privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome şi din unităţile bugetare, are în vedere modul de acordare a 

concediilor de odihnă anuale; stabilirea duratei concediului de anual suplimentar; stabilirea faptului că 

durata concediului de odihnă anual nu este diminuată de concediul medical; în situaţia în care concediul 

medical, concediul pentru risc maternal sau concediul pentru îngrijirea copilulji bolnav, a intervenit în 

timpul concediului de odihnă anual salariatul are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o 



 

durată echivalentă aceleia a unuia din concediile menționate; stabilirea unei perioade de report de 18 luni 

de la expirarea căreia dreptul la concediu de odihnă anual se stinge în situaţia cumulului de drepturi la un 

astfel de concediu ale unui salariat aflat în concediu medical mai multe perioade de referință consecutive. 

 

3. Alte informaţii Nu e cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic: Nu e cazul 

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Nu e cazul 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: Nu este cazul. 

 

3. Impactul social: Nu este cazul. 

 

4. Impactul asupra mediului: Nu e cazul 

 

5. Alte informaţii: Nu e 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) 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

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 

 

 

 

 

 

 

   

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 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor      

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

      

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă 

şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare, republicată, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 118 din 13 iunie 1995, cu 

modificările și completările ulterioare. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: Nu este 

cazul. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice: Nu 

este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: Nu e cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Nu e cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document 

al unei organizaţii internaţionale: Nu e cazul 

6. Alte informaţii: Nu e cazul 

 

 



 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate: Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ: Nu este 

cazul. 

3. 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. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu are ca obiect activităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri: Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ.  

6. Alte informaţii: Nu e cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu e cazul 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente: Nu este cazul. 

2. Alte informaţii. Nu e cazul 

 



 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind concediul de 

odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome şi din 

unităţile bugetare, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului. 
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