
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

29.06.2017  

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 498 din 29.06.2017 a fost publicat Ordinul MAI 

nr. 78 din 28.06.2017 privind condiţiile de acordare a majorării 

salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să 

asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara 

programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru 

care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice. 

În urma propunerilor formulate în Ședințele de Dialog Social, 

conducerea ministerului a adus următoarele modificări ordinului față de 

proiectul acestuia: 

 S-a renunțat la termenul - volumul de timp lunar calendaristic; 

 S-a redefinit art 3 lit b astfel: ”cercetarea la faţa locului și 

intervenția specializată pentru prinderea în flagrant, efectuate 

de către personalul M.A.I. din structurile de poliţie judiciară, 

criminalistică şi de suport operativ, organizate în cadrul Poliției 

Române și Poliției de Frontieră Române, când nu se poate 

asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru 

în ture sau schimburi.” 

 A fost introdus alin. 2 la art. 3 în care se precizează că 

majorarea se acordă și polițiștilor încadrați pe funcții de medici 

în spitalele din rețeaua sanitară proprie; 

 Au fost introduse alin. 4 și 5 la art. 4  
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o Alin.4 Asigurarea continuității îndeplinirii atribuțiilor 

specifice în afara programului de lucru, de la domiciliu, 

nu reprezintă muncă desfășurată în durata normală a 

timpului de muncă și nici muncă suplimentară în 

perioada în care nu sunt desfășurate efectiv activitățile 

prevăzute la art.3, iar orele stabilite în volumul de timp 

lunar planificat, astfel cum este reglementat la art. 2 lit. 

b, nu se compensează cu timp liber corespunzător. 

o Alin. 5 Perioada în care personalul MAI este planificat 

lunar să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor 

specifice, în afara programului normal de lucru, de la 

domiciliu, nu poate depăși numărul de ore aferent 

duratei normale a timpului de muncă din luna respectivă. 

 S-a modificat formula de calcul, astfel: 

Cuantumul majorării se determină prin aplicarea următoarei 

formule: 

Dntm

Vtlp
SfSb  /%40 ,  în care: 

M = cuantumul majorării acordate lunar; 

Sb/Sf = cuantumul lunar al salariului de bază sau al salariului 

de funcţie ori, după caz, al soldei de funcţie; 

Vtlp = volum de timp lunar planificat; 

Dntm = durata normală a timpului de muncă stabilită lunar. 

 

 La art. 7 a fost introdus alin 2 ”Conducătorii inspectoratelor 

generale/similare care potrivit legii, conduc, îndrumă și 

controlează activitățile prevăzute la art. 3 stabilesc și transmit 

măsurile necesare privind modalitatea de planificare a 

personalului, în condițiile prezentului ordin, în vederea aplicării 

unitare, asigurării continuității serviciului public și a refacerii 

capacității de muncă.” 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 


