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Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor
Interne carora, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei prin
Decretul nr. 195/2020, nu li se aplica prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii
temporare a unitatilor de invatamant, si pentru stabilirea masurilor necesare acordarii
majorarii salariale prevazute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr.
195/2020 si de art. 31 din Legea nr. 19/2020
Publicat in MOR 241/24.03.2020

In considerarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii
temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 32 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor
Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:
Art. 1 Prezentul ordin stabileste, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de personal carora, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul
Romaniei prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplica prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in
situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masurile necesare acordarii majorarii salariale
prevazute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 si de art. 31 din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in
continuare majorare salariala.
Art. 2 Prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica politistilor, personalului militar si personalului civil incadrat, dupa caz,
in:
a) unitatile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si
efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitatile, institutiile sau structurile aflate in subordinea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne
prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si
efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 (1) In vederea acordarii majorarii salariale, personalul indreptatit se nominalizeaza prin
ordin/dispozitie de personal intocmit(a), potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.
(2) Actul administrativ prevazut la alin. (1) cuprinde, pe langa nominalizarea personalului
indreptatit, numele si prenumele copiilor acestuia, precum si data la care copiii implinesc varsta
de 12 ani sau, dupa caz, 18 ani pentru cei cu dizabilitati.
(3) Actul administrativ prevazut la alin. (1) se completeaza, ori de cate ori este necesar, cu
personalul care devine ulterior indreptatit la acordarea majorarii salariale.
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Art. 4 (1) Personalul nominalizat in actul administrativ prevazut la art. 3 inainteaza, pana cel tarziu in ultima zi a lunii/ primei luni din perioada in care se cuvine
majorarea salariala, spre aprobare, sefului (comandantului) unitatii in care este incadrat cererea de acordare a majorarii salariale, insotita de urmatoarele
documente:
a) actul de identitate al solicitantului, in copie;
b) certificatul de nastere al copilului/copiilor, in copie;
c) dupa caz, certificatul de incadrare in grad de handicap a copilului/copiilor, in copie;
d) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la
prezentul ordin;
e) declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la
prezentul ordin;
f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele incasate cu titlu necuvenit.
(2) Pentru efectuarea platii majorarii salariale, cererea aprobata, impreuna cu toate documentele prevazute
la alin. (1), se transmite de catre secretariatul unitatii catre structura financiara care asigura plata, pana la
data de 5 a lunii urmatoare celei prevazute la alin. (1).
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune o singura data, in luna/prima luna din perioada in care se cuvine
majorarea salariala.
Art. 5 Personalul prevazut la art. 4 alin. (1) are obligatia de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare
de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza
acordarii majorarii salariale.
Art. 6 Nerespectarea masurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
Art. 7 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 8 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Bucuresti, 24.03.2020
Nr. 51

ANEXA Nr. 1
- Model DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
(a parintelui care formuleaza cererea de acordare a majorarii salariale)
Subsemnatul/Subsemnata,______________, cu domiciliul in______________, legitimat/legitimata cu______________ seria______________
nr______________., CNP______________, angajat la______________, in functia de______________, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria raspundere:
1. am calitatea de:
a) [ _ ] parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) [ _ ] adoptatorul;
c) [ _ ] persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;
d) [ _ ] persoana care are in plasament copilul sau in tutela;
e) [ _ ] persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
f) [ _ ] parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrisa intr-o unitate de invatamant. Situatiile de la lit. a)-f) se completeaza numai de
catre cei care au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in
cadrul unei unitati de invatamant.
g) [ _ ] parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat
pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
conditiile art. 1 alin. (31) din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) [ _ ] parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana
adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru
care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, in conditiile art. 1 alin. (32) din Legea nr. 19/2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;
al copilului/copiilor:
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a) numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani;
b) numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani;
c) numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani.
2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere, in
conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata.
3. ma aflu [ _ ]/nu ma aflu [ _ ]1 intr-o situatie de familie monoparentala, definita in
conditiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare2.
Data ______________

Semnatura ______________

1

Se bifeaza situatia in care se afla parintele.

2

Art. 3 Prin persoana singura, in sensul art. 2 alin. (2), se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).

ANEXA Nr. 2
- Model DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
(a celuilalt parinte)
Subsemnatul/Subsemnata,
______________, cu domiciliul
in
______________,
legitimat/legitimata cu ______________ seria ______________ nr______________ ., CNP
______________, avand calitatea de angajat la ______________, in functia de
______________,
parinte/persoana asimilata parintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:
1. numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani;
2. numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani;
3. numele si prenumele ______________, in varsta de ______________ ani,
cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar prin prezenta, pe propria
raspundere, ca in perioada starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020, nu beneficiez
de zile libere acordate in baza art. 1 sau de majorarea prevazuta la art. 31 din Legea nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii
cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, declar ca nu ma aflu in concediu de odihna sau concediu fara plata.

Data ______________

Semnatura ______________
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