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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile OUG nr.
75/2020 începând cu plata drepturilor salariale pentru luna august majoritatea polițiștilor din
structurile Inspectoratului General al Poliției Române și ale Inspectoratului General al Poliției de
Frontieră Române vor primi salariile de funcție recalculate în care au fost introduse după caz
valoarea: corespunzătoare sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituţiilor de
învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, sporului pentru condiţii de pericol deosebit, sporului
pentru complexitatea muncii.
Sumele primite în plus la salariu vor fi între 120 și 300 lei, iar sumele pentru perioada
ianuarie - iulie 2020 între 1000 și 2500 lei. Aceste sume variază de la un polițist la altul deoarece
salariile de funcție recalculate influențează și drepturile salariale plătite pe bază de pontaj (spor
condiții grele-sporul de antenă, SSDL, spor de noapte etc).
De asemenea la data de 14 octombrie 2020 se vor plăti și drepturile salariale rezultate
din recalculare pentru perioada 30 ianuarie 2020 - iulie 2020, precum și eventualele
neconcordanțe.
Pentru perioada retroactivă, respectiv 30 ianuarie 2017 - 30 ianurie 2020 plata
drepturilor se va realiza astfel:
a) în primul an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 5% din valoarea sumei rezultate;
b) în al doilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 10% din valoarea sumei rezultate;
c) în al treilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;
d) în al patrulea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;
e) în al cincilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 35% din valoarea sumei rezultate.
Reamintim că potrivit art. 6 din OG nr. 38/2003 pentru activitatea desfăşurata în
instituţiile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, în calitate de
militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, politistilor li se acordă un spor de
fidelitate de până la 20% din salariul de baza, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de
interne (5% pentru 5 ani vechime, 10% pentru 10 ani vechime, 15% pentru 15 ani vechime si
20% pentru peste 20 ani vechime). Acest spor a fost calculat și plătit până la data de 31
decembrie 2009, iar de la acea dată procentul acordat și valoarea sporului a fost introdus în
suma compensatorie și plătit dar nu a mai fost și actualizat indiferent dacă polițiștii îndeplineau
condițiile pentru acordare sau trecerea la un alt procent.
Tot potrivit OG nr.38/2003 agenţii de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ
superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcţie dacă îşi
desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al MAI.
În acest sens a fost emis OMAI 318/2004 privind specialitățile studiilor superioare, cursurilor
postuniversitare și ale titlurilor științifice, care exceptează ofițerii de la absolvirea cursurilor de
capacitate profesională, precum și domeniile pentru care studiile superioare absolvite dau
dreptul la sporul de 25%. Acest cadru legal a fost aplicabil până la 31 decembrie 2009, ulterior
nemaifiind prevăzută acordarea acestui spor. După 31 decembrie 2009, acest spor a fost
acordat ca o sumă compensatorie, cu condiția ca aceștia să își desfășoare activitatea în
domeniul corespunzător studiilor absolvite și doar dacă îndeplineau condițiile prevăzute de
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 318/2004.

Ulterior ICCJ a admis sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată
de Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul
nr. 947/110/2018, şi a stabilit că termenul de "salariu de bază" prevăzut de art. 1 alin. (51)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi
de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează extensiv, în
sensul că se referă şi la "salariul funcţiei de bază" al poliţiştilor.
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