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Salariile angajaţilor MAI
nu scad
Andreea Andrei
Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat
pe 7 februarie, într-o conferinţă de presă, la sediul MAI, că
informaţiile potrivit cărora salariile angajaţilor din interne
(poliţiştii, jandarmii, pompierii, poliţiştii de frontieră) ar
urma să scadă nu sunt reale.
,,Aş vrea să fac câteva precizări de interes privind salarizarea personalului MAI.
În ultima perioadă au fost
vehiculate diverse informaţii
despre scăderea salariilor poliţiştilor. Acest tip de informaţii, generalizate la nivelul unei
întregi categorii profesionale,
nu sunt reale şi este necesar să
fie clarificate”, a declarat ministrul Dan.
În 2017, potrivit măsurilor
fiscal-bugetare adoptate, peste
100.000 de angajaţi ai Ministerului de Interne s-au bucurat
de măriri salariale, valoarea
totală a majorărilor ridicânduse la suma de 290 de milioane
de lei. Astfel, salariile poliţiştilor au 2 >>
crescut cu 10%, iar
cele ale militarilor şi ale personalului civil cu 15%. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018,
s-a mai adăugat o creştere în
medie de 3 - 4% la salariul net.
,,Nu sunt reale speculaţiile
privind scăderea salariilor poliţiştilor. Dacă în decembrie
2016 salariul minim net al
unui agent era de 1.373 de lei,
acum este de 1.776 lei. La
acesta se adaugă, în medie,
990 de lei - norma de hrană,
250 de lei - norma de echipament şi, după caz, alte sporuri
în funcţie de condiţiile de
muncă. Adunând aceste sume,
rezultă că în acest moment venitul minim net al unui agent
debutant este de 3.000 de lei,
fără a mai pune la socoteală
drepturile pentru ture de
noapte sau pentru munca în
zilele libere sau de sărbători
legale. Acesta este cel mai mic
venit al unui poliţist, adică
acel poliţist ieşit direct din
şcolile de agenţi”, a afirmat
Carmen Dan.
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CES, aviz favorabil pentru
OUG privind salariile. De
OUG sunt vizaţi 4 categorii de
angajaţi: angajaţii din IT, persoanele cu dizabilităţi, cei din
cercetare şi cei care lucrează în
regim part-time. Pag. 2

Studiu: Anul 2018 va fi nefavorabil pentru afaceri. Procentul companiilor care se
aşteaptă la scăderea profitului
în acest an este de două ori mai
mare decât la începutul anului
trecut, iar al celor care spun că
nu cresc investiţiile este de asemenea aproape dublu, se arată
în studiul "Evoluţia afacerilor
în România în 2018". Pag. 6

IT&C
Galaxy S9: Prima lansare importantă a anului. Nu a trecut foarte mult de când a
început noul an şi deja ne pregătim pentru prima lansare importantă de pe piaţa telefoanelor inteligente. Pag. 3
Soluţia Apple pentru problemele cu bateria: iOS 11.3.
Sfârşitul anului trecut a prins
compania Apple într-un scandal
monstru în care aceştia erau
acuzaţi că încetinesc intenţionat procesoarele modelelor mai
vechi de telefoane. Pag. 3

RETAIL
Primul studio de arhitectură din România specializat exclusiv în arhitectura
de retail. Matius Studio este
un nucleu de 18 profesionişti
ce modelează până la 15% din
magazinele fiecărui mall deschis în România. Pag. 5
Centenarul, celebrat în toate
magazinele Penny Market.
REWE România lansează campania „100 de ani de România”
dedicată Centenarului Marii
Uniri, continuarea firească a
conceptului „de România”, lansat anul trecut. Pag. 5
PepsiCo extinde parteneriatul global cu Liga Campionilor UEFA. PepsiCo extinde
parteneriatul cu prestigioasa
competiţie Liga Campionilor
UEFA pentru următorii trei ani,
iar şase dintre brandurile internaţionale de top ale companiei vor susţine evenimentul
până în finala din 2021. Pag. 5

EDUCAȚIE
Taxe şi burse de studiu. În
UE, taxele de studiu în învăţământul superior diferă foarte
mult de la o ţară la alta - în timp
ce în unele ţări şcolarizarea este
gratuită, în altele aceasta poate
fi foarte scumpă. De asemenea,
ajutorul financiar (burse sau
împrumuturi) depinde de mai
multe criterii. Pag. 7
Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat pentru
componenţii loturilor olimpice se va desfăşura în perioada 10-25 mai 2018.
Sesiunea specială a examenului naţional de Bacalaureat
pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale
lărgite care se pregătesc pentru
olimpiadele şi concursurile internaţionale pe discipline/sportive va fi organizată de
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Prahova şi se va derula în intervalul 10-25 mai 2018. Pag. 7

EXTERN
În lipsa unei alternative şi
fără entuziasm, a fost semnat acordul Merkel-Schulz
privind "marea coaliţie" de
guvernare a Germaniei. Angela Merkel preia al patrulea
mandat de cancelar. O nouă
"mare coaliţie", cea de-a treia
condusă de Angela Merkel, a
fost definitivată miercuri,
după îndelungi şi complicate
negocieri
între
SPD
şi
UCD/UCS. Pag. 8
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Peste 100.000 de angajaţi ai Ministerului de
Interne s-au bucurat de măriri salariale,
valoarea totală a majorărilor ridicându-se la
suma de 290 de milioane de lei. Astfel,
salariile poliţiştilor au crescut cu 10%, iar cele
ale militarilor şi ale personalului civil cu 15%
Carmen Dan: ,,Nu sunt reale speculaţiile
privind scăderea salariilor poliţiştilor”
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EURO



4.65 RON

DOLARUL AMERICAN



3.80 RON

LIRA STERLINĂ



5.28 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.02 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.60 RON

