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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității în cadrul  administra ției 
publice centrale 

 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale 
Durata normală a timpului de muncă la nivelul structurilor din cadrul administrației 
publice centrale este de 8 ore zilnic timp de 5 zile și de 40 de ore săptămânal, cu 2 zile de 
repaus, conform dispozițiilor art.112 alin.(1) coroborat cu art. 113 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
Repartizarea programului zilnic de lucru în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, 
de 8 ore în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.  
Cerințele de ordin biologic impun ca angajații să servească masa în perioada în care se 
află la serviciu, ceea ce, în prezent, se produce în cadrul celor 8 ore ale programului 
zilnic de lucru. 
Această situație prezintă inconveniente, atât din punctul de vedere al instituției publice, 
cât și al angajatului:  
- din punctul de vedere al instituției publice, perioada în  care se servește masa, în timpul 
celor 8 ore ale zilei de muncă, reprezintă o perioadă în care angajatul nu lucrează, fiind 
foarte rare situațiile în care timpul alocat mesei se recuperează în aceeași zi; 
- din punct de vedere al angajatului, servitul mesei în timpul de muncă zilnic de 8 ore se 
face în condiții improprii, de stres, care afectează în timp sănătatea persoanei respective.  
 
2. Schimbări preconizate 
A. Principala schimbare propusă se referă la introducerea unei pauze pentru masă de o  
oră zilnic pentru angajații din structurile aparținând administrației publice centrale, în 
intervalul orar 1300-1400, care nu este inclusă în durata normală a timpului de muncă. 
Programul zilnic de lucru pentru fiecare zi lucrătoare rămâne de 8 ore, la care se adaugă 
pauza pentru masă de o oră în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.  
 
B. Având în vedere dispozițiile art. 116 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune introducerea unei 
norme juridice care să permită stabilirea prin regulamentul intern al fiecărei instituții 
publice a unei repartizări inegale a programului zilnic de lucru, cu respectarea duratei 
normale a timpului de muncă, de 40 de ore pe săptămână. De asemenea, acest aspect 
trebuie cuprins în contractul individual de muncă al fiecărui angajat. 
Totodată, introducerea acestui program de lucru flexibil trebuie însoțită de stabilirea 
pentru salariați a pauzei pentru masă de o oră, cel puțin patru zile lucrătoare pe 
săptămână, în ideea că vinerea se va stabili ca zi scurtă, de până la 6 ore, nefiind nevoie 
în acest caz de pauza pentru masă pentru angajați, conform art. 134 alin. (1) din Legea 
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nr. 53/2003-Codul Muncii.  
 
3. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 
Nu sunt 

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) 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 
patru ani 

Media pe 
cinci 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 

      

2Modificări 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  
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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 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intr ării în vigoare a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Cur ţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 interna ţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate  
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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 administra ţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 se referă la acest subiect 
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 nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 
Activit ăţi 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 nu se referă la acest subiect. 

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 informații 
Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorit ăţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiin ţarea unor noi organisme sau  
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extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 
   

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 
unele măsuri pentru stabilirea programului zilnic de lucru la nivelul administrației 
publice centrale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 
 

Secretarul General al Guvernului 
 
 
 

ION MORARU 
 

 

 
Ministrul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

 
ROVANA PLUMB 

 
 

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
 

JÓZSEF BIRTALAN 
 
 
 

Avizăm favorabil: 

 
 

Ministrul S ănătății 
 

NICOLAE B ĂNICIOIU 
 
 
 

Ministrul Justi ției 
 

ROBERT MARIUS CAZANCIUC 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității în cadrul  

administrației publice centrale 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 11 lit. l) din 
Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a 
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, 

 
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1  
Angajații din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate, autorităților și 

instituțiilor publice ale administrației publice centrale beneficiază zilnic de o pauză 
pentru masă  de o oră, în intervalul orar 1300-1400, care nu este inclusă în durata 
normală a timpului de muncă. 
 

Art. 2  
Prin regulamentul intern, aprobat de conducătorii entităților prevăzute la art.1, 

cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților/ a 
reprezentanților funcționarilor publici, sau prin contractul de muncă aplicabil, în 
funcție de specificul activității prestate, se poate stabili o repartizare inegală a 
programului zilnic de lucru, cu respectarea dispozițiilor art. 116 alin. (2) din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
art.1 aplicându-se în mod corespunzător. 
 

Art. 3 
Dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică instituțiilor publice din sistemul de 

apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și din sistemul 
administrației penitenciare. 
 

 

PRIM – MINISTRU 

 

VICTOR – VIOREL PONTA 

  


