ORDINUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
nr. ________ din _________
privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În Serviciul Patriei”
pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție,
preoți militari și soldați și gradați profesioniști
Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În
Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale
echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările și completările ulterioare și ale
art. 1 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari,
subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele
de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 11 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004, art. 11 din Anexa nr. 1 la
Legea nr. 574/2004, precum și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Legea nr.
15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul
O R D I N:
Art. 1. – (1) În Ministerul Afacerilor Interne, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” se
conferă următoarelor categorii de persoane:
a) ofițerilor și ofițerilor de poliție;
b) maiștrilor militari, subofițerilor și agenților de poliție;
c) preoților militari;
d) soldaților și gradaților profesioniști.
(2) Semnul onorific „În Serviciul Patriei” se conferă anual, cu ocazia Zilei Naționale a
României – 1 Decembrie, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
excepția anexelor, care, potrivit legii, au caracter clasificat secret de stat, nivel secret.
Art. 2. - (1) Semnul onorific „În Serviciul Patriei” se conferă persoanelor prevăzute la
art. 1 alin. (1), denumite în continuare persoane îndreptățite, pentru:
a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale.
(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale se
înțelege perioada cumulată în care persoanele îndreptățite au avut calitatea de:
a) ofițer sau ofițer de poliție/funcționar public cu statut special, cu grade profesionale
echivalente cu gradele de ofițeri, în activitate;
b) maistru militar, subofițer sau agent de poliție/funcționar public cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, în activitate;
c) preot militar în activitate;

d) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat pe bază de contract/jandarm
angajat cu contract/polițist de frontieră angajat cu contract/soldat și gradat voluntar/soldat și gradat
profesionist, în activitate.
Art. 3. - (1) Pentru a fi propuse pentru conferirea Semnului onorific „În Serviciul
Patriei”, persoanele îndreptățite trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) au împlinit sau urmează să împlinească, până la data de 31 august a anului în curs,
vechimea în activitate prevăzută la art. 2 alin. (1);
b) au obținut rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și în pregătirea
profesională, evidențiate prin calificative anuale de cel puțin „BUN”/„BINE”, după caz, acordate la
aprecierile/evaluările de serviciu din ultimii 4 ani de activitate desfășurată în condițiile art. 2
alin. (2), premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific „În Serviciul Patriei”.
(2) În situația în care persoanele îndreptățite nu au fost apreciate/evaluate o anumită
perioadă de timp din intervalul ultimilor 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere
Semnul onorific „În Serviciul Patriei”, în propunere se menționează motivul și se iau în considerare
calificativele anuale imediat anterioare ultimului an în care persoanele respective au fost
apreciate/evaluate, astfel încât să se asigure respectarea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b).
(3) În situația în care persoanele îndreptățite au obținut calificative inferioare celui de
„BUN”/„BINE” în ultimii patru ani de activitate premergători anului în care urmează să li se
confere Semnul onorific „În Serviciul Patriei”, acestea pot fi propuse pentru a beneficia de acest
drept după acumularea numărului de ani necesari pentru întregirea perioadei prevăzute la alin. (1)
lit. b), dacă îndeplinesc și celelalte condiții cerute de lege.
Art. 4. – În calculul perioadei de activitate prevăzute la art. 2 alin. (1) nu intră
următoarele perioade:
a) perioadele în care persoanele îndreptățite s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute
la art. 8 lit. a) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei
pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de
ofițeri, și preoți militari, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 8 lit. a) din Anexa nr. 1
la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri
și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de
maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare;
b) anii în care persoanele îndreptățite au obținut la aprecierile/evaluările de serviciu
calificative inferioare celui de „BUN”/„BINE” din cei patru ani premergători anului în care
urmează să se confere Semnul onorific „În Serviciul Patriei”.
Art. 5. – (1) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific „În Serviciul
Patriei” se trimit, centralizat, de inspectoratele generale/similare Direcției Generale Management
Resurse Umane, denumită în continuare DGMRU, până la data de 31 august a fiecărui an, conform
modelului de tabel prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul ordin, care se prelucrează și în sistemul
informatic, prin secțiunea „Propuneri de conferire a Semnului onorific”.
(2) Numărul celor care îndeplinesc condițiile pentru conferirea Semnului onorific „În
Serviciul Patriei” se trimite, în condițiile alin. (1), DGMRU, până la data de 1 iunie a aceluiași an,
conform modelului de tabel prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Pentru unitățile aparatului central și subordonate acestora, care nu au structuri de
resurse umane, precum și pentru unitățile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care
DGMRU asigură gestiunea resurselor umane, situațiile nominale și numerice prevăzute la alin. (1)
și (2) se întocmesc de către DGMRU.

Art. 6. – (1) Pentru conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” nu fac obiectul
propunerilor persoanele îndreptățite care se află în una dintre următoarele situații:
a) se află la dispoziție:
i. în condițiile Legi nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și
completările ulterioare, când față de acestea s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru fapte
săvârșite cu intenție sau din culpă aflată în legătură cu serviciul, în situația polițiștilor;
ii. în condițiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și
completările ulterioare, când sunt trimise în judecată sau judecate de către instanţele judecătoreşti în
stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care sunt încadrate, în
situația cadrelor militare;
iii. în condițiile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti,
cu modificările și completările ulterioare, când asupra acestora s-a dispus începerea urmăririi penale
sau se află în curs de judecată într-un proces penal, aflate în stare de libertate, în situația soldaţilor şi
gradaţilor profesioniști;
iv. în condițiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,
când sunt cercetate şi judecate în stare de libertate sau eliberate pe cauţiune, în situația preoților
militari.
b) au raporturile de serviciu suspendate ca urmare a dispunerii arestării preventive sau a
arestului la domiciliu;
c) au raporturile de serviciu suspendate ca urmare a dispunerii controlului judiciar sau a
controlului judiciar pe cauțiune, cu interdicția exercitării profesiei;
d) în perioada de la ultima apreciere/evaluare de serviciu și până la data formulării
propunerilor au fost sancționate pentru comiterea de abateri grave de la prevederile legale aplicabile
acestora și care, în urma aprecierii/evaluării parțiale de serviciu, realizate în condițiile
reglementărilor în domeniu specifice fiecărei categorii de personal, au obținut un calificativ inferior
calificativului „BUN”/„BINE”.
(2) Prin abateri grave, după caz, se înțeleg:
a) abaterile disciplinare săvârșite de polițiști, care aduc atingere imaginii şi credibilităţii
instituţiei, precum şi profesiei;
b) abaterile săvârșite de personalul militar, care au ca efect producerea unor disfuncții
majore în activitatea structurii militare, afectarea în mod esențial a imaginii instituției militare, a
ordinii și disciplinei militare sau lezarea semnificativă a demnității și onoarei militare.
(3) În cazul în care, de la data formulării propunerilor și până la data de 1 Decembrie,
intervine una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul general/similar dispune radierea
acestora din propunerile nominale transmise conform art. 5 alin. (1).
(4) Persoanele îndreptățite, aflate în situația prevăzută la alin. (1) lit. d) fac obiectul
propunerii conferirii Semnului onorific „În Serviciul Patriei” în anul următor, dacă în urma
aprecierii/evaluării anuale de serviciu au obținut cel puțin calificativul „BUN”/„BINE”.
Art. 7. – Persoanele îndreptățite, aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 6
alin. (1) lit. a) – c) fac obiectul propunerii conferirii Semnului onorific „În Serviciul Patriei”, dacă
față de acestea s-a dispus, după caz, clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea
pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.
Art. 8. – Pentru conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” fac obiectul
propunerilor formulate în condițiile art. 5 și persoanele îndreptățite cărora le-au încetat raporturile
de serviciu/muncă sau au fost trecute în rezervă/retragere pentru motive neimputabile, dacă
îndeplinesc condițiile legale.

Art. 9. – (1) DGMRU comunică, în copie certificată pentru conformitate, un extras al
actului administrativ prevăzut la art. 1 alin. (2) inspectoratelor generale/similare care au formulat
propuneri.
(2) Conținutul actului administrativ se aduce la cunoștința persoanelor cărora le-a fost
conferit Semnul onorific „În Serviciul Patriei” prin grija structurii de resurse umane a unității care a
formulat propunerea sau, după caz, de către persoana cu atribuții pe linie de resurse umane,
desemnată în acest sens prin dispoziția/ordinul de zi pe unitate.
(3) Actualizarea documentelor de evidență se face în termen de maximum 5 zile de la
primirea extrasului actului administrativ prevăzut la art. 1 alin. (2), de către structura de resurse
umane a unității care a formulat propunerea.
Art. 10. – În termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a Ordinului privind conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei”, DGMRU transmite
Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne situația nominală a personalului căruia
i-a fost conferit Semnul onorific „În Serviciul Patriei” și i-au încetat raporturile de serviciu/muncă
sau care a trecut în rezervă/retragere și se află în plata acestei structuri, în vederea valorificării.
Art. 11. – Până la emiterea și înmânarea atestatelor titularilor, structurile de resurse
umane eliberează, la cerere, adeverințe care să ateste conferirea Semnului onorific „În Serviciul
Patriei” în baza extraselor din actele administrative comunicate, consultării dosarului personal sau,
după caz, a sistemului informatic.
Art. 12. – Inspectorii generali/similari dispun măsurile necesare pentru punerea în
aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 13. – În aplicarea prezentului ordin, directorul general al DGMRU poate emite
precizări.
Art. 14. – În anul 2018, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” se conferă persoanelor
îndreptățite, identificate prin procedurile derulate în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 573/2004
privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu
grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările și
completările ulterioare și ale Legii nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru
maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale
echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare, cu
îndeplinirea condițiilor de conferire prevăzute de prezentul ordin.
Art. 15. – Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
administrației și internelor nr. 561/2005 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi
Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special cu grade
profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și Ordinul ministrului administrației și internelor
nr. 562/2005 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special cu grade
profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri se abrogă.


Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 561/2005 privind stabilirea condiţiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În Serviciul
Patriei” pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 562/2005 privind stabilirea condiţiilor în care se poate conferi Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru maiştri
militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri nu au fost

Art. 16. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 17. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
CARMEN DANIELA DAN

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

AVIZAT
Locotenent-colonel
STAN OCTAVIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL
AL DIRECȚIEI GENERALE JURIDICE
Comisar-șef de poliție
TATU VIOREL

Model
Anexa nr. 1
SECRET
(după completare)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA . . . . . . . . .
TABEL NOMINAL
cuprinzând persoanele îndreptățite care îndeplinesc condițiile legale
și sunt propuse pentru conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” în anul . . . . .
Nr. - Gradul militar/
crt. profesional
- Numele, inițiala
prenumelui tatălui și
prenumele
- Codul numeric personal

- Data și - Funcția
locul
îndeplinită
nașterii - Denumirea
unității în clar

- Data chemării în
- Vechime
- Anii și
- Anii care se
activitate/acordării gradului
totală
calificativele
scad din
militar/profesional
- Intreruperi
obținute în ultimii 4 vechime și
- Perioada de întrerupere1
- Vechime
ani de activitate,
calificativele
- Data trecerii în rezervă/retragere/
valorificată
care se includ în
acordate pentru
încetării raporturilor de
calculul vechimii3
aceștia4
2
serviciu/muncă și baza legală
Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale
(ÎN ORDINEA ALFABETICĂ)

- Semnul onorific „În
Serviciul Patriei”
(similar) primit anterior.
- Denumirea actului,
numărul și data
conferirii.

Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale
(ÎN ORDINEA ALFABETICĂ)
Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale
(ÎN ORDINEA ALFABETICĂ)

INSPECTORUL GENERAL/SIMILAR
ȘEFUL STRUCTURII DE RESURSE UMANE
SECRET
ATENȚIE: Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate, sunt interzise!

1

Se completează numai pentru cei care au fost rechemaţi în activitate, reîncadrați sau reintegraţi
Se completează numai pentru cei care se află în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu/muncă
3
În situaţia anilor neevaluați, se va menţiona motivul şi se vor lua în considerare calificativele anuale imediat anterioare ultimului an în care persoanele respective au fost apreciate/evaluate cu calificativul de cel puțin „BUN”/„BINE”
4
Se vor menţiona calificativele obţinute în ultimii 4 ani inferioare celui de „BUN”/„BINE”, precum şi perioada care nu se ia în calcul din cauza condamnărilor
2

Model
Anexa nr. 2
SECRET DE SERVICIU
(după completare)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UNITATEA . . . . . . . . .
TABEL
cuprinzând situația numerică a persoanelor îndreptățite să li se confere Semnul onorific „În Serviciul Patriei” în anul . . . . .
Semnul onorific
„În Serviciul Patriei”

ofițeri, ofițeri de poliție și preoți militari

maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție și
soldați și gradați profesioniști

TOTAL

pentru 15 ani de activitate în
domeniile apărării, ordinii
publice și securității naționale
pentru 20 de ani de activitate
în domeniile apărării, ordinii
publice și securității naționale
pentru 25 de ani de activitate
în domeniile apărării, ordinii
publice și securității naționale
TOTAL

INSPECTORUL GENERAL/SIMILAR
ȘEFUL STRUCTURII DE RESURSE UMANE
SECRET DE SERVICIU
ATENȚIE: Deținerea fără drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizate, sunt interzise!

