
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

30.01.2018 

  În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul 

Afacerilor Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al 

ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului 
Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013, ambele cu 

modificările şi completările ulterioare, în ziua de marți, 30 ianuarie 2018, 

ora 13.30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 
1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social. 

Şedinţa a fost condusă de domnul comisar-șef de poliție Mihai Valeriu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la întâlnire 
participând Corpul Naţional al Poliţiştilor și reprezentanți ai organizațiilor 

sindicale reprezentative. 

Pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul Ordinului ministrului afacerilor 
interne pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, 

polițiștilor și personalului civil din M.A.I.. 
Ordinul a fost emis în baza dispozițiilor Legii – cadru nr. 153 din 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Conform Normelor, cuantumul brut al salariului de bază, salariului de 
funcție, al gradațiilor, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, 

premiilor și celorlalte elemente ale sitemului de salarizare care fac parte din 

salariul brut se vor majora cu 25% față de nivelul acordat în luna decembrie 
2017. Personalul care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, datorită 

transferării contribuțiilor de la data de 01.01.2018, pentru, majorarea 

efectivă a salariului net va fi cuprinsă între 3% și 5%. 
Modalitate de calcul a drepturilor salariale sunt circumscrise Legii – 

cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice: 
 Art. 38 - Aplicarea legii. 

Se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, 

până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, 
soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de 

încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului 
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, 

indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în 
care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea 

în aceleaşi condiţii. 
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De asemenea cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum 

şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, 
primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, 

indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de 
care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se 

majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 

2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care 
personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 Art. 39 - Aplicarea tranzitorie. 

Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în 

aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, 

inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii 
publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile 

subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie 

similară în plată. 
 

Ordinul reglementează și modalitatea acordării drepturilor salariale 

pentru: 
 Deținerea titlului științific de doctor; 

 Activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene; 

 Activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav și 
accentuat; 

 Acordarea gradației de merit și indemnizației de dirigenție 

personalului didactic; 
 

Cu privire la acest proiect au existat propuneri și observații care au 

vizat concordanța acestuia cu legislația din domeniul muncii. 
Propunerile formulate vor fi analizate de conducerea ministerului, 

urmând a se decide cu privire la acestea. 

 
În raport de demersurile viitoare, vă vom informa. 
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