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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 vineri, 05 ianuarie 2018, ora 15.00, la sediul Ministerului
Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog
social.
La dezbaterea publică din partea MAI au participat reprezentanți ai direcțiilor
de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției
Române.
Pe ordinea de zi s-au aflat discuții cu referire la Legea Bugetului de Stat și la
emiterea Ordinului M.A.I. care va reglementa salarizarea pentru anul 2018.
Pe parcursul discuțiilor, au reieșit următoarele:
Conform prevederilor legale, la data de 31 decembrie 2017 a încetat
aplicarea majorării pentru permanența la domiciliu, spor ce a fost acordat pentru
o perioadă limitată.
Prin creșterea unor sporuri începând cu luna februarie 2018,
reprezentanții MAI au declarat că se urmărește diminuarea efectului eliminării
majorării pentru permanența la domiciliu, dar și promovarea și susținerea
activității de poliție, apreciind că în aplicarea acestei majorări pentru permanență
au existat sincope și situații care nu au corespuns scopului initial.
În limitele resurselor alocate prin bugetul anului 2018, MAI va asigura
o majorare a sporului pentru risc şi suprasolicitare neuro-psihică de la 5 % la
10%, începând cu 1 februarie 2018.
Polițiștii din domeniul arest-transfer vor primi o indemnizație pentru pază și
supraveghere, în cuantum de 10%.
De majorări între 5%-10% vor beneficia și polițiștii de la acțiuni speciale şi
poliţiştii cu atribuţii pentru cercetarea la fața locului: poliția judiciară, criminaliști,
pirotehniști, conductori câini.
În anul 2018, se va aplica în continuare plata majorării de 75% pentru orele
lucrate în zilele de sâmbătă sau duminică ori sărbători legale, menținându-se
toate drepturile de echipament și hrană
Conform celor susținute de reprezentanții MAI, de aceste creșteri vor
beneficia peste 28.000 de polițiști, dintre care aproximativ 24.000 vor avea o
majorare a sporului pentru risc şi suprasolicitare neuro-psihică de la 5 % la
10%.
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