
REFERAT DE APROBARE 

 

privind proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.20/2021 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 

4 alin. (3) din Ordonanța de urgență 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-2 

 

 
Prin OUG nr.147/2020 a fost instituită posibilitatea acordării de zile libere unuia dintre 

părinți pentru supravegherea 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.  

 

Art.4 alin.(1) din OUG nr.147/2020 instituia o derogare de la regula generală menționată 

mai sus, în sensul că „angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate 

națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu 

beneficiază de zile libere”. 

 

În prezent, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse OUG nr.147/2020 prin Legea 

nr.59/20211, angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zile 

libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului [art.4 alin.(1) din OUG nr.147/2020], iar 

familiile monoparentale pot opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea 

majorării drepturilor salariale cuvenite [art.4 alin.(11) din OUG nr.147/2020]. 

 

În cazul în care cererea de acordare de zile libere nu a fost aprobată de angajator, personalul 

îndreptățit beneficiază de 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. 

 

Astfel, prin proiectul prezentat se are în vedere implementarea intervențiilor legislative 

aduse normei primare și în cuprinsul Normelor metodologice privind condițiile de acordare 

a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, 

aprobate prin OMAI nr.20/2021. 

 

*** 

                                           
1 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei 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-2, precum şi a art. 6 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate  salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 


