
 

Afiliat:  

Blocul National Sindical 
Federatia Publisind                         
                                                                    Nr.3053  din 23.10.2020   
  

   

 Către:  Ministerul Afacerilor Interne 

 

 În atenția:        Dlui. Ion Marcel VELA, ministru 

                                     

   

Vă sesizăm ca urmare a numărului mare de mesaje primite din parte polițiștilor, care se află în 

situațiile reglementate de OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în 

vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care 

presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 

timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în contextul în 

care lipsește cu desăvârșire orice fel de coordonare de la nivel central a modului de 

îndrumare/coordonare a ordonatorilor secundari/terțiari de credite cu privire la aplicarea acestui 

act normativ. 

 

Cu toate că ne aflăm deja la aproximativ o luna și jumătate de la începutul anului școlar, nici până 

în momentul de față polițiștii care cu copii până în vârsta de 12 ani, nu au primit explicații, nu li 

s-a permis să depună cereri pentru plata indemnizației de 75% și evident, nici nu au beneficiat de 

aceste ajutoare financiare.  

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 10 din OUG nr.  147/2020, instituțiile publice de 

apărare, ordine publică și securitate națională au posibilitatea de a emite norme, care sunt menite 

să clarifice modul de aplicare, lucru care nu a fost realizat, fără a exista o explicație pentru 

această pasivitate. Tot în acest sens, inițiatorul OUG nr.147/2020, respectiv Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, prin intermediul Secretarului General a oferit un răspuns scris din care rezultă 

că în situația în care celălalt părinte, care nu lucrează în domeniile nominalizate de actul normativ 

și nu beneficiază de zile libere plătite, atunci polițistul beneficiază de indemnizația de 75%. 

 

Față de aceste aspecte, asistând la inacțiunea specialiștilor din MAI pentru a aplica OUG nr. 

147/2020, organizația noastră vă pune la dispoziție un proiect de Ordin de ministru care 

reprezintă norme de aplicare. Singurul efort pe care trebuie să îl faceți este să vă asumați textul și 

să semnați ordinul. 
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                                                          Propunere Sindicatul EUROPOL  
 

privind condițiile de acordare, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, a majorării salariale în cuantumul 

prevăzut la art. 4 din Ordonanța de Urgență nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 

supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 

copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

 
 

Art.1   

(1)În situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de 

învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului 

anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  efectuată de direcţia de sănătate 

publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, personalul 

Ministerului Afacerilor Interne are dreptul la o majorare în cuantum de 75% din salariul de funcție cuvenit unei zile 

lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat, în condițiile stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 147/2020. 

 
Art. 2  

(1) Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă personalului Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinește cumulativ 

prevederile alin. (2) și (6) ale art. 1 din Ordonanței de urgență nr.147/2020. 

  (2) În situația în care celălalt părinte își desfășoară activitatea într-o instituție din sistemul naţional de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, din penitenciare şi/sau din unităţile sanitare publice, solicitantul va beneficia de 

majorarea salarială doar în situația în care celălalt părinte nu a beneficiat de drepturile prevăzute de Ordonanța de 

urgență nr. 147/2020, respectiv zile libere sau majorare salarială. 

(3) În situația în care celălalt părinte nu își desfășoară activitatea într-o instituție prevăzută la alin. (2) și nu a 

beneficiat de zile libere potrivit Ordonanța de urgență nr. 147/2020, solicitantul, personal al Ministerului Afacerilor 

Interne, va putea beneficia de majorarea salarială, cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege. 

 

Art. 3  

(1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.147/2020, 

structurile de resurse umane efectuează verificări, trimestrial, solicitând, raportat la persoanele cărora li s-a acordat 

majorarea, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie 

antepreşcolară, de învățământ sau servicii de zi, instituțiilor publice în a căror coordonare sau subordine se află 

unitățile de învățământ sau serviciile de zi. 

 

Art. 4  

(1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinește condițiile de acordare a majorării salariale, solicită 

acest drept prin cererea prevăzută în anexa nr.1, însoțită de documentele justificative prevăzute de Ordonanța de 

urgență nr.147/2020. 

(2) Acolo unde este cazul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de declarația pe propria răspundere a celuilalt 

părinte, conform Anexei nr. 2, care va conţine elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de 

muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 147/2020, că nu are contractul de muncă 

suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 

1 alin. (6).  

(3) Actul administrativ de acordare a majorării salariale se emite, lunar, în luna curentă pentru luna anterioară, 

conform competențelor de gestiune a resurselor umane. 

(4) Structura de resurse umane emite actul administrativ de alocare la majorare, iar structura financiară, calculează 

lunar drepturile salariale, raportat la fondul de timp individual și la datele consemnate în declarația pe propria 

răspundere a celuilalt părinte. 

(5) Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte se depune, lunar, în perioada 1 - 5 a lunii următoare celei 

pentru care solicită acordarea majorării. 

 

Art.5  

(1)Pentru aplicarea unitară a dispozițiilor prezentei instrucțiuni se au în vedere următoarele: 

Majorarea salarială incidentă nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în situația prevăzută la alin. (6) al 

art. 1 din Ordonanța de urgență nr.147/2020. 

a) Se acordă o singură majorare, indiferent de numărul de copii sau de angajatorul celuilalt părinte; 



b) Se acordă majorarea salarială începând cu data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, 

respectiv 14 septembrie 2020, pentru zilele lucrătoare până la încetarea stării de alertă și după încetarea acesteia, dar 

nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020 - 2021, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada 

vacanțelor școlare și, după caz,  a zilelor în care solicitantul sau celălalt părinte s-a aflat în vreuna din situațiile 

prevăzute la alin. (6) al art. 1 din Ordonanța de urgență nr.147/2020; 

c) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1) 

al art. 4 din Ordonanța de urgență nr.147/2020, doar unul dintre aceștia are dreptul la majorarea salarială; 

d) În cazul familiilor monoparentale se vor aplica prevederile alin. (2) al art. 4 din Ordonanța de 

urgență nr.147/2020.  

 

Art.6  

(1)Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta propunere. 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                     Anexa nr. 1  

 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL __________________      

Nr. ____________ /___.___.2020 

 

 

 

Către ________________________________, 

        (grad profesional, nume şi prenume) 

      

 

 

 

Subsemnatul /Subsemnata______________________________________________, 

                                      (grad profesional, nume şi prenume) 

cu domiciliul în _____________________________________________________________, 

posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____, nr.____, CNP ________________, căsătorit/ necăsătorit/ 

divorțat, având în prezent funcția de___________________________, structura ___________________________, în 

calitate de **): 

 părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

 adoptator; 

 persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; 

 persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă; 

 persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ; 

 părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea 

indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare - doar în situațiile 

în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are 

în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

 părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în 

grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru 

acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare — doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau 

suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

al minorului/minorei: 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele CNP 

Statutul 

deținut***) 

Unitatea de învățământ/serviciul 

de zi 

1.         



2.         

în temeiul art. 4 din O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii 

copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 

unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2, solicit majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la 

art. 4 alin. (3) din O.U.G nr. 147/2020, pentru perioada ______________, având în vedere limitarea sau 

suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile 

de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, 

respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti. 

 

 

__________                                                                                        __________ 

  (data)                                                                                     (semnătura) 

 

 

*) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor 

de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, 

dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până 

la 26 de ani. 

**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant. 

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

„1" — preșcolar; 

„2"— școlar de până la 12 ani inclusiv; 

„3"— copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special; 

„4"— copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară; 

„5" — persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și 

protecția copilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CELUILALT PĂRINTE 

conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere 

pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care 

presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 

 

Subsemnatul /Subsemnata______________________________________________, 



                                      ( nume şi prenume) 

cu domiciliul în _____________________________________________________, posesor/posesoare al/a cărții de 

identitate seria _____, nr.____, CNP __________________, 

având calitatea de angajat la ____________________________, în funcția de ___________________________, 

părinte*) / reprezentant legal al: 

1. Nume/prenume:_______________________________, în vârstă de ______ani; 

2. Nume/prenume:_______________________________, în vârstă de ______ani **); 

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că: 

 

a) nu am solicitat la locul de muncă zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit O.U.G. nr. 147/2020; 

b) nu am solicitat la locul de muncă majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite conform art. 

4 alin. (3) din O.U.G nr. 147/2020; 

c) nu mă aflu în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

132/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflați în întreținere; 

e) nu mă aflu în concediu de odihnă/concediu fără plată; 

f) nu desfășor/nu am desfășurat activitate în regim de telemuncă; 

g)nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 

52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

h) realizez venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit 

potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

În calitate de personal didactic desfășor/nu desfășor activitățile profesionale de la domiciliu (online) /sediul 

instituției de învățământ (online).*** 

Totodată mă oblig să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare 

intervenită, de natură să modifice dreptul la majorarea acordată suplimentar celuilalt părinte, în temeiul  O.U.G nr. 

147/2020. 

 

                                               

__________                                                                __________ 

       (data)                                                                                                            (semnătura) 

 

 

 

*) Părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are copilul în 

plasament sau sub tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părintele sau 

reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ. 

**) Copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei 

unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară sau, după caz, copil cu handicap grav neșcolarizat ori 

persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a 

optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

***) Se completează doar de cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


