
 

 

Nr. 237 din 28.11.2022 

CĂTRE, 

                         Ministerul Afacerilor Interne 

În atenția : Domnului Lucian BODE, Ministru 

 Subscrisa, Federația Sindicatelor Democratice din România, afiliată la Confederația 

Sindicatelor Democratice din România, reprezentată legal prin domnul Gabriel Gîrniță - în calitate 

de președinte, având în vedere ședința de dialog social din data de 28.11.2022, în care se vor dezbate 

Normele metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului 

nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de 

apărare, ordine publică și securitate, avem următoarele modificări și propuneri la:  

 

1. Normele metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii 

Guvernului nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale 

personalului din instituțiile de apărare: 

 Art. 5 alin. 10 care în prezent prevede: ”În termen de 20 de zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii la secretariatul unității, comisia de analiză verifică elementele înscrise în 

cuprinsul acesteia și documentele justificative anexate și, în urma analizei efectuate, întocmește și 

prezintă șefului/comandantului unității un proces-verbal, pentru ca acesta să hotărască, după caz, 

astfel: 

a) aprobarea alocării la suma forfetară lunară/ săptămânală/ bilunară, cu nominalizarea personalului 

care se deplasează la și de la locul de muncă în dispoziția zilnică / ordinul de zi pe unitate, 

specificându-se în mod expres data de la care este alocat la drepturi; 

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de alocare la suma forfetară lunară/ 

săptămânală/ bilunară și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.” 

 Solicităm reducerea perioadei de la 20 de zile la 10 zile cum era prevăzut în normele 

anterioare. 

 

 Art.5 alin. 12 care prevede: ” La întocmirea procesului verbal prevăzut la alin.(10), comisia 

de analiză va verifica inclusiv eventualele modificări ale adresei de domiciliu/reședință, în scopul 

stabilirii unei posibile intenții vădite de a beneficia de contravaloarea transportului sub forma sumei 

forfetare săptămânale / bilunare ori în vederea îndeplinirii condițiilor pentru accesarea unui cuantum 

superior celui la care ar fi avut dreptul anterior schimbării adresei de domiciliu/reședință. Comisia de 

analiză va avea în vedere modificările intervenite după data intrării în vigoare a hotărârii.” 

 Propunem a se stipula exact ce documente se verifică de către Comisie sau ce activități 

concrete desfășoară în vederea stabilirii domiciliului, pentru a nu exista interpretări ale textului.  

 

 Art. 7 care în prezent prevede:” (1) În aplicarea art. 18 alin. (3) din hotărâre, numărul maxim 

de deplasări ce se pot efectua într-o lună se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare 

corespunzătoare fiecărei luni a anului. Sumele forfetare se acordă proporțional în situația în care 

deplasările aferente prezenței efective la serviciu sunt mai puține decât numărul maxim de deplasări. 

(2) În situația în care personalul îndeplinește activități potrivit programului normal de lucru, 

desfășurate neîntrerupt la sfârșitul unei luni și începutul lunii următoare, deplasarea se consideră a fi 

efectuată la nivelul lunii în care a început activitatea.” 

 Există o neconcordanță, în sensul că situația în care polițistul este la permanență și este 



 

 

chemat în mai multe rânduri în afara programului de lucru cum va beneficia de acordarea 

decontării. Trebuie să existe reglementări lămuritoare și pentru astfel de situații, întâlnite frecvent 

în activitatea de zi cu zi. 

 

 Art. 22 alin. 3 prevede în prezent: ” (3) Raportul prevăzut la alin. (1) se înregistrează la 

secretariatul unității din care face parte solicitantul și se transmite în termen de 2 zile lucrătoare la 

structura financiar-contabilă care asigură plata drepturilor bănești ale acestuia.” 

 Considerăm că, termenul de 2 zile este prea scurt, pot apărea situații neprevăzute, de 

aceea, un termen de 5 zile lucrătoare credem că este rezonabil. 

 

2. Conform H.G. nr. 1.198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul 

național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională 

 Art. 9 alin.1 lit. h) care prevede: ”la deplasarea zilnică de la domiciliu sau reședință la locul 

de muncă și de la locul de muncă la domiciliu sau reședință, în limita a 70 km, pentru personalul 

mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, căruia nu i se 

poate asigura locuință în localitatea în care este mutat; 

 Solicităm să se reglementeze în norme și situația celor care locuiesc la mai mult de 70 km, 

astfel acestora să li se acorde decontarea în limita celor 70 km și restul distanței să-l suporte 

fiecare angajat pe cont propriu, aspect care să fie stipulat și în actul normativ.   

 

 Art. 20 alin.1 lit.a) care prevede:” În situația deplasării în interes de serviciu, personalului i se 

decontează drept cheltuieli de transport și: 

a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun și cu mijloacele de 

transport în regim taxi și mijloace de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, la și de la 

aeroport, gară, autogară sau port;” 

 Un aspect concret, care trebuie evidențiat în norme, ca taxele de traversare cu bacul să fie 

prinse în mod expres în norme deoarece colegii de la Garda de Coastă în trecut nu au putut 

beneficia de decontul transportului. 

 

3. Interpretarea Art. 2 din H.G. nr. 1.198 din 29 septembrie 2022 privind drepturile de 

transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și 

securitate națională, nu este unitară la nivel de unități, astfel se prevede: 

”În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

f)loc de muncă - unitatea/subunitatea, structura/formaţiunea sau obiectivul/punctul de lucru unde se 

desfăşoară activitatea. În cazul deplasării pe un itinerar prestabilit, locul de muncă se stabileşte acolo 

unde se realizează efectiv intrarea în serviciu, indiferent dacă acesta este dispus într-o localitate sau 

în afara acesteia; 

h)personal - personalul militar în activitate, poliţiştii şi personalul civil din cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului 

Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;” 

 De exemplu:  D.G.P.M.B. are sediul în București dar are alte zeci de subunități în alte 

zone, în concret Serviciul Poliției Canine este în Voluntari și sunt diferențe de 20-25 km  față de 

sediul unității, motiv pentru care trebuie să se acorde personalului drepturile cuvenite, nefiiind o 

situație singulară în țară. 

 De asemenea,  pentru personalul contractual solicităm identificarea unor soluții viabile 

pentru ca și cei mutați până în anul 2000, să beneficieze de decontarea transportului cu toate că 



 

 

în acea perioadă nu exista decât  mutarea la cerere. 

 

Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare! 

 Cu deosebită stimă si considerație, 

 

PREȘEDINTELE 

 FEDERAȚIEI SINDICATELOR  

   DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA 

 

Gabriel GÎRNIȚĂ 

 
 


