
 
REFERAT DE APROBARE 

 

privind proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere 

plătite părinților și altor categorii de persoane  în contextul răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2 

 

 

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 7 alin. (12) teza I din OUG nr. 110/2021 privind 

acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane  în contextul 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, care prevede faptul că instituțiile publice de 

apărare, ordine publică și securitate națională au obligația de a emite norme specifice 

privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol, care se 

aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. 

 

Conform art. 7 alin. (1) din OUG nr. 110/2021, angajații sistemului național de apărare, 

ordine publică și securitate națională și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază 

de zilele libere prevăzute la art. 1 din același act normativ, la cerere, numai cu aprobarea 

angajatorului. 

 

La art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021 se prevede că, în situația în care angajatorul nu 

aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată 

suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul 

de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 

corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare. 

 

Pe de altă parte, părintele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea 

nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1 din 

OUG nr. 110/2021, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit art.7 

alin. (4) din același act normativ, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași 

perioadă. 

 

Prin proiectul de ordin se are în vedere stabilirea condițiilor în care personalul MAI poate 

beneficia de majorarea prevăzută de art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021, fiind stabilită 

inclusiv lista documentelor necesare, în scopul asigurării unei aplicări unitare la nivelul 

unităților MAI a modalității de acordare a majorării în cauză. 


