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Cujm vire la ziua de sâmbăta. 24 iunie 2017.
declarată zi lucrătoare
în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 24.05.2017
„Cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017”, dispoziţiei Primarului general
al municipiului Chişinău nr. 351-dc din 12 iunie 2017 cu privire la transferul unei
zile de odihnă în luna iunie 2017, ordinului Direcţiei generale educaţie, tineret şi
sport nr. 750 din 29.05.2017 cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017, în
scopul organizării optime a timpului de muncă în ziua de 24 iunie 2017, asigurării
activităţii eficiente a instituţiilor subordonate,

ORDON:
1. Şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor şi centrelor subordonate DGETS vor
asigura în ziua de sâmbătă, 24 iunie, activitatea eficientă a subdiviziunilor
subordonate.
2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar, secundar şi
extraşcolar vor asigura în ziua de sâmbătă, 24 iunie, activitatea eficientă a
unităţilor subordonate.
3. Angajatorii vor ţine cont de prevederile art. 111(5) din Codul Muncii, care
* prevede că salariaţii care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în
raporturi de muncă cu unitatea în cauză, salariaţii ale căror contracte
individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum şi salariaţii
care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de
maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la
vârsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în
vârstă de la 3 la 6 ani, în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit si în
concediu de studii nu au obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua
declarată zi lucrătoare.
4 Ordinul emis va fi adus la cunoştinţa persoanelor nominalizate.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor ргегбп^ЫЩ,ofdţn mi-1 asum.
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