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TABEL COMPARATIV  

cu privire la 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 

            

Nr. 

Crt. 

Text în vigoare Text propus Motivare 

1.  ART.1 

 

„(1) În situaţiile prevăzute de 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-2, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, 

cu modificările ulterioare, denumită în continuare 

ordonanţa de urgenţă, în care a intervenit limitarea 

sau suspendarea activităţilor didactice care 

presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, personalul îndreptăţit din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne are dreptul la o 

majorare acordată suplimentar drepturilor salariale 

cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de 

bază/salariul de funcţie/solda de funcţie 

corespunzător/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, corespunzător numărului de zile lucrătoare 

din perioada respectivă.” 

 

1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
„(1) În situaţiile prevăzute de 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-2, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, 

cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, în 

care a intervenit limitarea sau suspendarea 

activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 

personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare 

acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, 

în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de 

funcţie/solda de funcţie corespunzător/ 

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, 

corespunzător numărului de zile lucrătoare din 

perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a 

În prezent, ca urmare a 

modificărilor și completărilor 

aduse OUG nr.147/2020 prin 

Legea nr.59/2021, 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 
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ART.3 

„(1) Personalul nominalizat în actul administrativ 

prevăzut la art. 2 înaintează până cel târziu la data 

de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre 

aprobare, şefului (comandantului) unităţii în care 

este încadrat cererea de acordare a majorării 

salariale prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de 

următoarele documente: 

... 

f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele 

încasate cu titlu necuvenit.” 

aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor 

libere prevăzute la art.1 din ordonanța de urgență 

sau, după caz, atunci când se află într-o situaţie 

de familie monoparentală și optează pentru 

acordarea acestei majorări.” 

 

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se 

introduce o nouă literă, lit.(g), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

„g) cererea de acordare de zile libere  în baza 

art.4 alin.(1) din ordonanța de urgență, care nu a 

fost aprobată de conducerea unității (după caz).” 

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. 

 


