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Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul OMAI pentru aprobarea 
Normelor metodologice  privind drepturile şi obligațiile personalului Ministerului 

Afacerilor Interne pe perioada delegării şi detașării în altă localitate 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/265_1580820431_Proiect_Ordin_MAI_detasare.pdf. 

Conform art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice care îndeplineşte unele activităţi cu caracter temporar, în ţară şi în 

străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detaşării, se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, dacă prin această lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează 

altfel. 

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile 
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului au fost stabilite drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detașării 

în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. În aplicarea 
prevederilor acestui act normativ, ordonatorii de  credite pot emite norme1 metodologice 

proprii. 
Prin proiectul de ordin se propune, în principal, stabilirea: 

 unor măsuri organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare 
destinate cheltuielilor de delegare și detașare; 

 documentelor pe care personalul trimis în delegare este obligat să le prezinte 
pentru a putea beneficia de indemnizația de delegare sau de alocația de delegare, după 

caz; 
 modalității de calculare a distanțelor de 5 km, respectiv de 50 de km, în  funcție 

de care se acordă indemnizația de delegare sau detașare și alocația de cazare, după caz;  

 obligațiilor ce revin personalului trimis în delegare și inspectoratelor generale 
care au organizate în unitățile din subordine spații de cazare; 

 condițiilor de acordare a avansului de misiune, în cazul delegării sau detașării, 
respectiv a condițiilor de acordare a alocației de cazare și a celor privind majorarea 

acesteia, în cazul delegării; 
 cazurilor în care indemnizația de delegare sau detașare, respectiv alocația de 

cazare nu se acordă; 
 modalității de plată a indemnizației de detașare. 

 

Având în vedere că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în 
îndeplinirea atribuțiilor sale, poate să formuleze puncte de vedere în cazul elaborării 

propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei, precum și faptul că 
propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 20 

zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (până la data de 25 februarie), 
solicităm structurilor teritoriale ca împreună cu membrii noștrii să propună și să ne 

înainteze, observațiile la actul normativ. 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

                                                 
1 potrivit art.3 alin.(2) din H.G. nr.714/2018. 
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