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Referitor la propunerile dumneavoastră, adresate preşedintelui Comisiei de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României în data de 
29.03.2022. redirecţionate Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate la Cabinetul 
ministrului la nr. M2-1529 din 29.04.2022 şi la Secretariatul general la nr. P. 2134 din 
28.04.2022, repartizate spre soluţionare Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul 
şi calitatea vieţii personalului şi înregistrate la această structură la nr. DR 2927 din 
04.05.2022; 

în urma analizării memoriului dumneavoastră, vă comunicăm că actualul mediu 
de securitate regional şi global, cu accent pe evoluţia situaţiei din regiunea Mării Negre, în 
conjunctura războiului din Ucraina şi eforturile NATO pentru întărirea posturii aliate de pe 
flancul estic, impune creşterea capacităţii de reacţie a forţelor din instituţiile din sistemul 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ceea ce conduce la intensificarea 
activităţii personalului încadrat. 

în acest context, este necesară actualizarea legislaţiei în domeniul salarizării 
acestor categorii de personal, astfel încât să se asigure motivarea, evoluţia în carieră şi 
retenţia personalului, dar şi atragerea de personal nou care să acopere deficitul existent, în 
limita bugetului de cheltuieli aprobat în acest sens. 

Având în vedere cele mai sus arătate, vă informăm că la nivelul Ministerului 
Apărării Naţionale a fost iniţiat un proiect de act normativ, care se află în procedură de 
consultare interinstituţională, prin care se doreşte: 

> acordarea indemnizaţiei de delegare în cuantum dublu personalului militar şi 
civil din Ministerul Apărării Naţionale care participă la misiuni de instrucţie, exerciţii 
militare, trageri şi aplicaţii, în tabere sau în poligoane, cu o durată mai mare de 24 de ore, 
pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul 
permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul 
zilei de lucru în localitatea în care îşi au locul permanent de muncă; 
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> majorarea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor 
de funcţie, începând cu data de 1 iulie 2022, la nivelul prevăzut de Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2022; 

> exceptarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut 
de la menţinerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021, impusă prin legislaţia în 
vigoare şi actualizarea acestuia proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului; 

> acordarea dreptului prevăzut la alin. (3) al articolului II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările ulterioare, personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care 
execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ 
sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă, similar cu celelalte categorii de personal 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii, şi a căror muncă suplimentară prestată în anul 2022 peste programul normal de 
lucru este plătită cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie 
cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, dacă 
compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după 
prestarea muncii suplimentare. 

Menţionăm că modificările legislative mai sus enumerate au ca efect şi 
majorarea soldelor lunare ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că profesia de militar face parte din COR -
Clasificarea Ocupaţiilor din România potrivit art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 
1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă 
de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, 
republicată, cu modificările ulterioare, unde este specificată „grupa majoră 0: Forţele 
armate". 
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