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Vinerea mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui,
declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 / 13.03.2018 a fost publicată Legea 64/2018
(“Legea”) pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
Legea promulgată de Președintele României extinde numărul zilelor de sărbătoare legală în care
nu se lucrează, prin declararea ultimei zile de vineri dinaintea Paștelui, Vinerea mare, ca zi de
sărbătoare legală în care nu se lucrează.
Modificarea adusă de Lege Codului Muncii intră în vigoare din data de 16 martie 2018. Drept
urmare, începând cu această dată, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează vor fi:



1 şi 2 ianuarie – Anul Nou



24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române



Vinerea mare, ultima zi de vineri dinaintea
Paștelui



prima şi a doua zi de Paşte



1 mai – Ziua Muncii



1 iunie – Ziua Copilului



prima şi a doua zi de Rusalii



15 august – Adormirea Maicii Domnului



30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României



1 decembrie – Ziua Naţională a României



25 și 26 decembrie – prima şi a doua zi de Crăciun



două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
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Big Friday, the last Friday before Easter - declared nonworking public holiday
In the Official Gazette of Romania No. 226 of 13 March 2018 was published the Law No. 64/2018
("the Law") amending the paragraph (1) of article 139 of the Law No. 53/2003 on the Labour
Code.
The Law promulgated by the President of Romania expands the number of non-working public
holidays by declaring the last Friday before Easter as a non-working public holiday.
The amendment to the Labour Code will come into effect from 16 March 2018. Consequently, as
of this date, the non-working public holidays will be as follows:



1 and 2 January 2016 – the New Year's Day



24 January – the Day of Union of the Romanian Principalities



Big Friday, the last Friday before Easter



first and second day of Easter



1 May – the Labour Day



1 June – Children's Day



the first and second day of Pentecost



15 August – Dormition of the Mother of God



30 November – Saint Andrew the First-Called, Protector of Romania



1 December – the National Day of Romania



25 and 26 December – the first and second day of Christmas



two days for each of the 3 annual religious holidays, declared as such by the legal religious
cults, other than Christian, for the persons belonging to those religious cults.
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