
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a 

majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să 

asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de 

lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea 

îndeplinirii atribuţiilor specifice 

 

 

 

Potrivit art. 1 alin. (3
1
) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 115/2017, 

“personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor 

specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această 

perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, 

acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare”. 
 

Conform prevederilor alin. (3
2
) al aceluiași articol, “condiţiile de acordare a majorării 

prevăzute la alin. (3
1
), inclusiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii 

atribuţiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională”. 
 

Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții legale, în vederea elaborării proiectului de ordin 

anterior menționat, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost organizate ședințe de 

lucru cu reprezentanții inspectoratelor generale/similare. 
 

Astfel, pentru elaborarea proiectului de ordin, au fost centralizate tipurile de activități care pot 

face obiectul măsurii de asigurare a continuității îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara 

programului normal de lucru, de la domiciliu. 
  

În urma unei analize complexe realizată la nivelul conducerii ministerului asupra tipurilor de 

activități circumscrise prevederilor legale de referință, raportat la natura şi complexitatea 

acestora, modalitatea de organizare a programului de lucru prin prisma asigurării îndeplinirii 

misiunilor pe fondul deficitului de personal, precum și la încadrarea în sumele aprobate în 

bugetul pentru cheltuieli de personal al ministerului, au rezultat următoarele activități: 
a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secţiilor de poliţie rurală, 

poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunală, la sesizările Sistemului Unic Naţional 

pentru Apeluri de Urgenţă şi alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi 

descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, când nu se poate asigura 

îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi; 

b) cercetarea la faţa locului efectuată de către personalul M.A.I. din structurile de poliţie 

judiciară şi de criminalistică, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în 

program de lucru în ture sau schimburi. 
 

Totodată, se propune reglementarea: 

- condiţiilor de acordare a majorării, respectiv existența unei planificări a personalului să 

asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice și asigurarea încadrării în cheltuielile cu 

salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite, precum și nominalizarea 



personalului planificat în ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) scopul alocării la acest 

drept; 

- formulei de determinare a acestui drept salarial;  

- modalității de plată în baza documentelor justificative specificate. 
 

Totodată, pentru definitivarea proiectului este necesară parcurgerea procedurii de consultare 

publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare, precum analizarea acestuia în cadrul 

Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în 

conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și art. 6 din 

Omai nr. 90/2013 privind funcționarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului 

Afacerilor Interne. 
 


