
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

 

 

 

INFORMARE 
06.01.2021 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune 
dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art.4 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV  – 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/338_1609920372_Proiect_Ordin_MAI_OUG_147_23122020_.pdf 

  
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 4 alin. (10) din OUG nr. 147/2020, care prevede faptul 

că „instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot emite norme specifice 

privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al 
ordonatorului principal de credite”. 

Conform art. 4 alin. (1) din OUG nr. 147/2020, „angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu 
beneficiază de zile libere”, însă, potrivit art. 4 alin. (3) din acelaşi act normativ, au „dreptul la o 

majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de 
bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 

corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat”. 

Prin proiect se are în vedere stabilirea condiţiilor în care personalul MAI poate beneficia de 

majorarea prevăzută de art. 4 alin. (3) din OUG nr. 147/2020 şi a listei documentelor necesare, 
precum şi o aplicare unitară la nivelul unităţilor MAI a modalităţii de acordare a majorării salariale în 

cauză. 
 
Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei profesionale pot fi 

transmise, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro. 
 

 
 
Vă prezentăm în continuare modelul cererii tip propuse prin ordin. 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 
 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/338_1609920372_Proiect_Ordin_MAI_OUG_147_23122020_.pdf
mailto:dgj_transparenta@mai.gov.ro


Anexa nr. 1 
UNITATEA  

Serviciul /compartimentul   
Grad, nume şi prenume solicitant 

APROB 
 

Gradul, nume şi prenume al  

conducătorului / şefului unităţii 
RAPORT 

privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 alin. (3) din O.u.G. nr.147/2020 
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării 

sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 

învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV- 2, cu modificările si completările ulterioare 

 
 
Am onoarea să raportez: 

 
Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________ ,domiciliat/ă în 

 _________________________________________________, vă adresez rugămintea de a-mi 
aproba prezenta cerere în vederea acordării majorării salariale în conformitate cu prevederile 

art. 4 alin. (3) din O.u.G. nr.147/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
Menţionez că deţin calitatea de: 
[ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
[ ] adoptator; 

[ ] persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; 
[ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă; 
[ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
[ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de 

învăţământ; 
[ ] părintele sau reprezentantul legal al copilului, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul 

unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică; 

[ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru 
acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin 
dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2; 
[ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana 

adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru 
care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror 

activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare 
serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

[ ] părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau 
mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis 
adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 



    

sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-

19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 
5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare. 
al 

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Statutul deţinut*) 

Unitatea de învăţământ/serviciul 

de zi 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

*) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum 

urmează: 
"1" - preşcolar; "2" - şcolar de până la 12 ani; "3" - copil cu handicap înscris în unitate 

de învăţământ special; "4" - copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară; "5" 

- persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; "6" 

- persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; “7” - copilului, cu vârsta de până la 12 ani, 

înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă 
de o boală cronică. 

I. Referitor la soţul /soţia, sau după caz, celălalt părinte, precizez următoarele: 

- este încadrat /încadrată în muncă sau, după caz realizează venituri din salarii şi asimilate 

salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit 

prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 
nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în condiţiile prevăzute de O.u.G. 
nr.147/2020; 

- nu desfăşoară activităţi prin telemuncă sau munca la domiciliu; 

- nu se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din O.u.G. 

nr. 147/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prin excepţie de la cele precizate anterior, menţionez că în perioada /perioadele  soţul 

/soţia, sau după caz, celălalt părinte, s-a aflat /se află 
în una din situaţiile prevăzute mai sus, astfel: 

* 
*(exemplu: în perioada 02.12. - 15.12.2020 celălalt părinte s-a aflat în concediu de 

odihnă/nu este încadrat în muncă etc; în situaţia în care nu există cazuri care impun 

completarea spaţiilor libere, la depunerea raportului solicitantul va menţiona că ”Nu este cazul”) 

II. Declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile legale privind acordarea majorării salariale 

prevăzută la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, datele prezentate în raport sunt reale şi mă oblig să aduc la cunoştinţă 

în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acestui 
drept salarial. 

Anexez următoarele documente: 

- actul de identitate, în copie; 

- certificatul de naştere copil, în copie; 

- certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie, (după 

caz);declaraţia pe propria răspundere; 

- declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei/celuilalt părinte; 

- alte documente relevante privind obligaţiile de întreţinere stabilite prin hotărâri /titluri 
executorii definitive în sarcina întreţinătorilor legali ai copilului. 

Faţă de cele solicitate, rog dispuneţi. 
Data: . .2020 

Semnătura 


