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Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de poli
salariale prin cre terea unor sporuri

ti vor beneficia de major ri

Având în vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului
pentru risc i suprasolicitare neuro-psihic de la 5 % la 10%, începând cu 1 februarie
2018, dar i acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de poli ti. Al i poli ti din
domeniul arest-transfer vor primi o indemniza ie pentru paz i supraveghere. De aceste
cre teri vor beneficia peste 28.000 de poli ti.
Dintre cei peste 28.000 de poli ti, fac parte, spre exemplu, poli tii de la ac iuni speciale
i poli tii cu atribu ii pentru cercetarea la fa a locului: judiciari ti, criminali ti,
pirotehni ti, conductori câini, etc.
În plus, începând cu anul 2018, se acord o indemniza ie pentru paz i supraveghere de
5% pentru poli tii care asigur paza, escortarea i supravegherea de inu ilor, re inu ilor,
aresta ilor preventiv, pe timpul efectiv prestat în astfel de condi ii.
Aceste major ri vin pentru stimularea unor poli ti care desf oar activit i deosebite i
care sunt similare cu cele de poli ie judiciar .
Pe m sur ce vor fi încadra i mai mul i poli ti în sistem se vor asigura resursele de
personal necesare pentru asigurarea în bune condi ii a permanen ei serviciului poli ienesc.
Conform strategiei MAI pentru reducerea deficitului de personal:
- în anul 2017 au intrat în sistem 6.629 de oameni : 3.477 din surs extern (din care
3.211 agen i/subofi eri în prim vara anului 2017), 1.080 agen i/subofi eri
reprezentând promo ia colilor din luna iulie, 565 ofi eri din Academia de Poli ie,
respectiv 1.507 agen i/subofi eri, reprezentând promo ia colilor de agen i i
subofi eri din luna decembrie.
- în anul 2018 vor intra în sistem peste 7.000 de oameni: 1.800 din surs extern în
luna mai, 700 ofi eri Academia de Poli ie promo ia iunie 2018, 2.438
agen i/subofi eri coli promo ia iulie 2018, 2.880 agen i/subofi eri coli promo ia
noiembrie 2018.
De asemenea, la nivelul conducerii MAI s-a reevaluat modul de acordare a sporului pentru
lucr ri de excep ie i misiuni speciale, ocazie cu care 50 de indicatori reprezentând 50%

din salariul de baz conform legii, destina i conducerii ministerului au fost redistribui i
tre angaja i cu func ii de execu ie din zona operativ a Poli iei, Jandarmeriei i Poli iei de
Frontier .
De asemenea, MAI dore te s clarifice câteva aspecte de interes pentru angaja i:
1. Începând cu luna ianuarie salariul minim de baz minim brut este de 1.900 de lei,
ceea ce presupune c în MAI nu va exista un salariu de func ie mai mic de 1.900 de
lei. Spre exemplu, pentru cei mai proaspe i angaja i din M.A.I. – agen i i subofi eri care au
terminat coala în decembrie 2017, salariul de func ie este peste 1.900 de lei iar venitul net
ajunge în jur de 2.500-2.600 lei, f a ad uga eventualele sporuri care ar putea proveni din
munca în zilele libere sau de s rb tori.
2. Cre terile salariale generate de majorarea sporului pentru risc i suprasolicitare
neuro-psihic de la 5% la 10% i acordarea indemniza iei pentru paz
i
supraveghere de 5% vor intra în vigoare din luna februarie 2018 i se vor reg si în
salariile din luna martie 2018.
3. Venitul salarial net nu va sc dea în 2018, ci va cre te cu pân la 4-5% începând cu
luna ianuarie 2018, pentru angaja ii care î i vor desf ura activitatea în acelea i condi ii
de munc . Singura excep ie o reprezint cei care în ultimele 7 luni au beneficiat de
majorarea pentru permanen a la domiciliu.
4. În conformitate cu prevederile legale, la data de 31 decembrie 2017 a încetat
aplicarea major rii pentru permanen a la domiciliu, acordat numai pentru câteva luni
i numai pentru aproximativ 8.000 de poli ti. Aceast majorare de 40% se raporta la
salariul de func ie, diferit de la poli ist la poli ist, i la num rul de ore individual aferent
prezen ei la domiciliu. Aceast m sur temporar a fost cunoscut de c tre institu iile
publice din sistemul de ap rare, ordine public i securitate na ional i angaja ii acestora,
dar i de organiza iile sindicale. Prin cre terea unor sporuri, MAI are ca scop diminuarea
efectului elimin rii major rii pentru permanen a la domiciliu, dar i promovarea i
sus inerea muncii, apreciind c în aplicarea acestei major ri au existat situa ii care nu au
spuns acestui scop.
5. În anul 2018, se va aplica în continuare plata major rii de 75% pentru orele
lucrate în weekend-uri sau s rb tori legale, men inându-se i toate celelalte drepturi de
echipament i hran .
6. Inclusiv în anul 2018, veniturile angaja ilor vor varia, ca i pân acum, raportat la
volumul i tipul de munc prestat de angajat. Venitul lunar al angaja ilor MAI este
compus dintr-o component fix (solda de func ie/salariul de func ie, solda de
grad/salariul gradului profesional de inut, grada iile i, dup caz, solda/salariul de
comand ) i una variabil aferent drepturilor salariale corespunz toare condi iilor de
munc în care se desf oar activitatea profesional (munc de noapte; munc în repaus
pt mânal; condi ii grele de munc ; etc.).

DIREC IA INFORMARE I RELA II PUBLICE

