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MO nr. 775/12.12.2013
pentru stabilirea zilelor de 27 si 31 decembrie
2013 si 3 ianuarie 2014 ca zile libere
12 decembrie 2013

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:
Art. 1.
(1) Pentru salariatii din sectorul public, zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 se
stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere in luna decembrie 2013 potrivit alin. (1), institutiile publice
isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 14 si 21 decembrie 2013 sau
vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 24 decembrie 2013, potrivit
planificarilor stabilite.
(3) Pentru ziua stabilita ca zi libera in luna ianuarie 2014 potrivit alin. (1), institutiile publice isi
vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor
prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2014, potrivit planificarilor
stabilite.
(4) Prestarea muncii potrivit alin. (2) si (3) nu confera acordarea de timp liber corespunzator.
Art. 2.
1 Prin derogare de la prevederile art. 1, personalul din cadrul Trezoreriei Statului poate desfasura
in zilele de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 activitatile stabilite prin normele
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013, aprobate prin ordin al
viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice.
Art. 3.
Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta
datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.
Art. 4.
(1) Dispozitiile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul
instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 27 si 31
decembrie 2013, respectiv 3 ianuarie 2014 si nici participantilor in aceste procese.
(2) Dispozitiile art. 1 nu se aplica personalului din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala cu atributii in administrarea veniturilor cuvenite bugetului consolidat al statului, stabilit
prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Art. 5.
Dispozitiile prezentei hotarari pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care
partenerii sociali stabilesc astfel.
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