
H O T ! R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T ! R Â R E
privind drepturile de transport, pe teritoriul na"ional, 

ale personalului din institu"iile de ap#rare, ordine public# $i securitate na"ional#
În temeiul art. 108 din Constitu!ia României, republicat", al art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor

militare, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare, al art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli!istului, cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, #i al art. 17 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl"tit
din fonduri publice, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare,

Guvernul României adopt" prezenta hot"râre.
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CAPITOLUL I
Dispozi"ii generale

Art. 1. — Prezenta hot"râre reglementeaz" condi!iile de
acordare a drepturilor de transport, pe teritoriul na!ional, ale
personalului din institu!iile de ap"rare, ordine public" #i
securitate na!ional", prev"zute la art. 9 lit. d) din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, la art. 28 alin. (1) lit. j) din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poli!istului, cu modific"rile #i
complet"rile ulterioare, #i la art. 17 din anexa nr. VI la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl"tit din
fonduri publice, cu modific"rile #i complet"rile ulterioare.

Art. 2. — În sensul prezentei hot"râri, termenii #i expresiile
de mai jos au urm"toarele semnifica!ii:

a) autovehicul/ambarca!iune de!inut/de!inut" legal —
autovehiculul/ambarca!iunea de!inut/de!inut" de personal ori de
membrii de familie ai acestuia, aflat/aflat" în proprietatea
personal" sau folosit/folosit" în baza unui contract de leasing,
contract de închiriere sau contract de comodat auto;

b) deplasare în interes de serviciu — deplasarea personalului
în vederea îndeplinirii atribu!iilor de serviciu sau ca urmare a
schimb"rii condi!iilor #i/sau locului de munc", potrivit statutelor
profesionale ale fiec"rei categorii de personal;

c) document militar de transport — imprimatul-tip, stabilit de
comun acord, prin conven!ii încheiate între Ministerul Ap"r"rii
Na!ionale #i operatorii de transport, care, dup" utilizare, devine
mijloc de decontare a presta!iei serviciilor de transport;

d) domiciliul — definit conform prevederilor art. 27 alin. (1)
din Ordonan!a de urgen!" a Guvernului nr. 97/2005 privind
eviden!a, domiciliul, re#edin!a #i actele de identitate ale
cet"!enilor români, republicat", cu modific"rile #i complet"rile
ulterioare;

e) re#edin!a — definit" conform prevederilor art. 30 din
Ordonan!a de urgen!" a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden!a,
domiciliul, re#edin!a #i actele de identitate ale cet"!enilor români,
republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare;

f) loc de munc" — unitatea/subunitatea,
structura/forma!iunea sau obiectivul/punctul de lucru unde se
desf"#oar" activitatea. În cazul deplas"rii pe un itinerar
prestabilit, locul de munc" se stabile#te acolo unde se
realizeaz" efectiv intrarea în serviciu, indiferent dac" acesta
este dispus într-o localitate sau în afara acesteia;

g) membrii de familie ai personalului — so!ul/so!ia, copiii
minori #i cei majori, dac" se afl" în continuarea studiilor, pân" la
terminarea acestora, dar f"r" a dep"#i vârsta de 26 de ani,
precum #i p"rin!ii afla!i în între!inerea legal" a acestuia;

h) personal — personalul militar în activitate, poli!i#tii #i
personalul civil din cadrul Ministerului Ap"r"rii Na!ionale,
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informa!ii Externe,
Serviciului Român de Informa!ii, Serviciului de Protec!ie #i Paz",

Serviciului de Telecomunica!ii Speciale #i Administra!iei
Na!ionale a Rezervelor de Stat #i Probleme Speciale;

i) unit"!i situate în localit"!i izolate — unitatea, subunitatea,
forma!iunea, punctul de lucru care îndepline#te criteriile stabilite
prin ordin al conduc"torilor institu!iilor de ap"rare, ordine public"
#i securitate na!ional" #i în care î#i desf"#oar" activitatea zilnic"
personalul.

CAPITOLUL II
Drepturile de transport specifice personalului din
institu"iile de ap#rare, ordine public# $i securitate

na"ional#
Art. 3. — Pentru deplasarea în interes de serviciu, precum #i

în alte situa!ii prev"zute în prezenta hot"râre, personalul are
dreptul s" c"l"toreasc" cu:

a) mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau
rutier;

b) mijloace de transport în comun — autobuze urbane,
microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou #i mijloace
specifice de transport pe cablu;

c) mijloace de transport în regim de taxi #i mijloace de
transport alternativ cu autoturism #i conduc"tor auto;

d) mijloace de transport din înzestrarea institu!iilor de
ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional";

e) autovehicule/ambarca!iuni de!inute legal.
Art. 4. — Personalul are dreptul s" c"l"toreasc" cu mijloace

de transport public feroviar în interes de serviciu, dup" cum
urmeaz":

a) înal!ii func!ionari publici #i ofi!erii — cu orice fel de tren, la
tariful clasei 1, indiferent de distan!";

b) alte categorii de personal decât cele prev"zute la lit. a) —
cu orice fel de tren, la tariful clasei a 2-a, pe distan!e de pân" la
300 km inclusiv #i la tariful clasei 1 pe distan!e mai mari de
300 km.

Art. 5. — (1) Personalul are dreptul s" c"l"toreasc" în interes
de serviciu la vagonul de dormit sau la vagon cu#et", pe timp de
noapte #i la distan!e mai mari de 300 km, astfel:

a) înal!ii func!ionari publici, generalii, amiralii, chestorii,
inspectorii generali, directorii generali/directorii generali adjunc!i/
similari, directorii #i inspectorii-#efi — la vagonul de dormit cu
cabin" single sau la vagonul cu#et";

b) coloneii, comandorii, comisarii-#efi, comandan!ii/#efii/
directorii unit"!ilor/structurilor, indiferent de gradul/gradul
profesional de!inut, precum #i loc!iitorii/adjunc!ii acestora — la
vagonul de dormit cu cabin" de 2 locuri sau la vagonul cu#et";

c) alte categorii de personal decât cele prev"zute la lit. a) #i
b) — la vagonul de dormit cu cabin" de 3 locuri sau la vagonul
cu#et".

(2) Categoriile de personal prev"zute la alin. (1) lit. c) au
dreptul s" c"l"toreasc" la vagonul de dormit cu cabin" de



2 locuri numai cu aprobarea prealabil" a comandantului/
#efului/directorului unit"!ii/structurii.

(3) În vederea realiz"rii în timp oportun a misiunilor #i/sau
activit"!ilor, categoriile prev"zute la alin. (1) lit. a) #i b) pot
c"l"tori #i la vagon de dormit cu cabin" de 2 sau de 3 locuri,
dup" caz.

Art. 6. — (1) Înal!ii func!ionari publici, generalii, amiralii,
chestorii, inspectorii generali, directorii generali/directorii
generali adjunc!i/similari, directorii #i inspectorii-#efi au dreptul
s" c"l"toreasc" cu avionul în interes de serviciu, la clasa
economic", pe orice distan!".

(2) Categoriile de personal, altele decât cele prev"zute la
alin. (1), au dreptul s" c"l"toreasc" cu avionul în interes de
serviciu, la clasa economic", pe orice distan!", cu aprobarea
prealabil" a comandantului/#efului/directorului unit"!ii/structurii.

Art. 7. — Personalul are dreptul s" c"l"toreasc" în interes
de serviciu cu mijloace de transport public naval, pe orice
distan!".

Art. 8. — (1) Personalul poate beneficia de transport de la
domiciliu sau re#edin!" la locul de munc" #i de la locul de munc"
la domiciliu sau re#edin!" cu utilizarea mijloacelor de transport
din înzestrarea institu!iilor de ap"rare, ordine public" #i
securitate na!ional" cu aprobarea prealabil" a comandantului/
#efului/directorului unit"!ii/structurii, potrivit programului de
activit"!i al unit"!ilor, indiferent de localizarea acestora, inclusiv
în interiorul localit"!ii de domiciliu sau de re#edin!", cu plata unui
tarif care s" asigure acoperirea tuturor cheltuielilor efectuate în
acest scop.

(2) Personalul #i membrii de familie ai acestuia pot beneficia
de transport în condi!iile alin. (1) în scopul desf"#ur"rii unor
ac!iuni educative, sportive, recreative #i de agrement.

(3) Mijloacele de transport din înzestrarea institu!iilor pot fi
utilizate în condi!iile alin. (1) pentru:

a) aprovizionarea personalului încadrat în unit"!i situate în
localit"!i izolate #i care are domiciliul sau re#edin!a în localitatea
izolat", o dat" pe s"pt"mân", din localitatea cea mai apropiat",
f"r" a dep"#i distan!a pân" la re#edin!a de jude!;

b) transportul copiilor personalului încadrat în unit"!i situate
în localit"!i izolate la #i de la #coala unde frecventeaz"
înv"!"mântul obligatoriu din localitatea cea mai apropiat", dac"
distan!a dintre locuin!a acestuia #i #coal" este mai mare de
2 km;

c) transportul combustibilului necesar gospod"riei
personalului încadrat în unit"!i situate în localit"!i izolate, dac"
se procur" din localit"!ile apropiate domiciliului acestuia #i unde
nu exist" operatori specializa!i pentru executarea transportului
de m"rfuri;

d) transportul membrilor de familie deceda!i ai personalului
militar în activitate #i poli!i#tilor.

Art. 9. — (1) Personalul are dreptul la utilizarea gratuit" a
mijloacelor de transport din înzestrarea institu!iilor de ap"rare,
ordine public" #i securitate na!ional", cu încadrarea în drepturile
de rulaj sau, dup" caz, de combustibil stabilite prin normative
proprii, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea
contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, în
urm"toarele situa!ii:

a) la deplasarea dus-întors, în interes de serviciu, în alte
localit"!i decât cea în care î#i are locul de munc";

b) la deplasarea dus-întors în punctele de control pentru
trecerea frontierei, aflate pe teritoriul !"rilor vecine, în cadrul
c"rora î#i desf"#oar" activitatea, indiferent de distan!";

c) la deplasarea dus-întors, la #i de la locul de munc" pân"
la domiciliu sau re#edin!", dac" este încadrat în unit"!i,
subunit"!i, forma!iuni #i puncte de lucru izolate;

d) la deplasarea dus-întors de la domiciliu sau re#edin!" la
locul de munc", în afara orelor de program, în zilele nelucr"toare
#i de s"rb"tori legale, în vederea execut"rii serviciului de zi, de

permanen!", de paz" sau de interven!ie sau pentru a executa
controale sau alte misiuni ori când este trimis în delegare sau
deta#are, în cazul când unitatea/subunitatea este situat" în
afara perimetrului localit"!ii de domiciliu ori de re#edin!", la o
distan!" de minimum 5 km, m"surat" conform calculatorului de
rute;

e) la deplasarea zilnic" sau s"pt"mânal", dus-întors de la
domiciliu sau re#edin!" la locul de munc", când î#i desf"#oar"
activitatea în unit"!ile #i subunit"!ile ce execut" serviciul de
lupt", în cadrul obiectivelor #i aeroporturilor situate în afara
localit"!ilor sau în localit"!i rurale;

f) la deplasarea dus-întors în alte localit"!i decât cea de
domiciliu sau re#edin!", la spitale, sanatorii, centre de refacere
a capacit"!ii de efort sau similare, în vederea intern"rii,
recuper"rii sau stabilirii situa!iei medico-militare, pe baza
documentelor legale de trimitere sau internare, precum #i în
cazuri de urgen!e medico-chirurgicale;

g) la deplasarea dus-întors în alte localit"!i, pentru a participa
la instructaje, cursuri de perfec!ionare, specializare, convoc"ri,
stagii de practic" #i alte forme de preg"tire, organizate de
institu!iile de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional";

h) la deplasarea zilnic" de la domiciliu sau re#edin!" la locul
de munc" #i de la locul de munc" la domiciliu sau re#edin!", în
limita a 70 km, pentru personalul mutat în interes de serviciu
într-o alt" localitate decât cea de domiciliu ori de re#edin!",
c"ruia nu i se poate asigura locuin!" în localitatea în care este
mutat;

i) la deplasarea s"pt"mânal" de la domiciliu sau re#edin!"
la locul de munc" #i de la locul de munc" la domiciliu sau
re#edin!", pe o distan!" cuprins" între 71 #i 300 km, pentru
personalul mutat în interes de serviciu într-o alt" localitate decât
cea de domiciliu ori de re#edin!";

j) la deplasarea bilunar" de la domiciliu sau re#edin!" la locul
de munc" #i de la locul de munc" la domiciliu sau re#edin!", pe
o distan!" mai mare de 301 km, pentru personalul mutat în
interes de serviciu într-o alt" localitate decât cea de domiciliu
ori de re#edin!".

(2) Pentru deplasarea personalului în condi!iile stabilite la
alin. (1) lit. b) #i c) se pot utiliza autoturisme, autobuze,
microbuze #i ambarca!iuni cu motor din înzestrarea institu!iilor
de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional", cu încadrarea
în drepturile de rulaj sau, dup" caz, de combustibil stabilite prin
normative proprii, când este îndeplinit" una dintre urm"toarele
condi!ii:

a) distan!a de la unitate/subunitate/forma!iune/punctul de
lucru pân" la sta!ia/gara unui mijloc de transport public este mai
mare de 2 km;

b) drumul de acces pân" la unitate/subunitate/forma!iune/
punctul de lucru este nemodernizat, în sensul c" nu este
asfaltat, betonat sau pavat pe o por!iune de cel pu!in 2 km;

c) re!eaua de transport public este inexistent" sau slab
dezvoltat", în sensul c" nu sunt organizate servicii de transport
public sau c" mijloacele de transport existente pe plan local nu
asigur" capacitatea de transport necesar" asigur"rii prezen!ei la
program a personalului unit"!ii, în conformitate cu programul
orar;

d) unit"!ile, subunit"!ile, forma!iunile #i punctele de lucru se
afl" situate în Rezerva!ia Biosferei „Delta Dun"rii”.

(3) De drepturile prev"zute la alin. (1) lit. h)—j) beneficiaz",
în acelea#i condi!ii, #i personalul numit în prima func!ie/
transferat/chemat/rechemat în activitate într-o alt" localitate
decât cea de domiciliu ori de re#edin!".
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(4) De drepturile prev"zute la alin. (1) lit. h)—j) beneficiaz",
în acelea#i condi!ii, #i personalul deta#at #i/sau împuternicit s"
îndeplineasc" func!ii într-o alt" localitate decât cea de domiciliu
ori de re#edin!", personalul încadrat în structurile teritoriale ale
unor unit"!i care au sediul în alt" localitate, precum #i personalul
pus la dispozi!ie.

(5) Prevederile alin. (1) lit. h) nu se aplic" personalului care
beneficiaz" de compensa!ie lunar" pentru chirie.

(6) De drepturile prev"zute la alin. (1) lit. i) beneficiaz", în
acelea#i condi!ii, #i personalul care domiciliaz" la o distan!" de
pân" la 70 km #i nu beneficiaz" de prevederile alin. (1) lit. h).

(7) De drepturile prev"zute la alin. (1) lit. i) #i j) beneficiaz" #i
personalul care urmeaz" cursuri de perfec!ionare, specializare,
stagii de practic" #i alte forme de preg"tire organizate de
institu!iile de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional".

(8) Personalul nu beneficiaz" de prevederile alin. (1) lit. h)—j)
în perioada execut"rii de misiuni în interes de serviciu, în
perioada efectu"rii concediului de odihn" #i a concediului
medical.

Art. 10. — (1) Personalul are dreptul s" c"l"toreasc" în
interes de serviciu cu autovehicule de!inute legal, cu aprobarea
prealabil" a comandantului/#efului/directorului unit"!ii/structurii.
În acest caz, personalul va primi contravaloarea a 7,5 litri de
carburant la 100 km parcur#i, pe baza pre!ului unitar/litru de
carburant înscris pe bonul fiscal emis de sta!ia de alimentare în
perioada de efectuare a deplas"rii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplic" în mod corespunz"tor #i
autovehiculelor cu sistem de propulsie electric. Pre!ul unitar/litru
de carburant va fi stabilit în func!ie de pre!ul mai favorabil al
benzinei sau motorinei premium, dup" caz, comercializate de
sta!iile de carburant din localitatea în care î#i are locul de munc",
conform Monitorului Pre!urilor administrat de Consiliul
Concuren!ei.

(3) Distan!a de parcurs pentru care se deconteaz" drepturile
de transport aferente deplas"rii cu autovehiculele de!inute legal
se stabile#te cu ajutorul unui calculator de rute, de la punctul de
plecare pân" la punctul de sosire, pe traseul cel mai scurt de
deplasare.

Art. 11. — (1) Personalul are dreptul s" c"l"toreasc" în
interes de serviciu cu ambarca!iuni cu motor de!inute legal, pe
teritoriul Rezerva!iei Biosferei „Delta Dun"rii”, cu aprobarea
prealabil" a comandantului/#efului/directorului unit"!ii/structurii.
În acest caz, personalul va primi contravaloarea a 1 litru de
carburant la 2 km parcur#i, în func!ie de sistemul de alimentare
al ambarca!iunii, pe baza pre!ului unitar/litru de carburant înscris
pe bonul fiscal emis de sta!ia de alimentare în perioada de
efectuare a deplas"rii.

(2) Distan!a de parcurs pentru care se deconteaz" drepturile
de transport aferente deplas"rii cu ambarca!iunile cu motor
de!inute legal se stabile#te între cheiul de acostare la plecare #i
cheiul de acostare la sosire, m"surat" pe harta de naviga!ie pe
Dun"re.

Art. 12. — (1) Personalul militar #i poli!i#tii au dreptul, anual,
la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea
concediului de odihn" sub forma unei sume forfetare, în procent
de 25% din salariul de baz" minim brut pe !ar" garantat în plat".

(2) Dreptul prev"zut la alin. (1) se acord" pentru efectuarea
concediului de odihn" aferent anului calendaristic pentru care
se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihn" restant.

Art. 13. — Militarii în termen, solda!ii #i grada!ii profesioni#ti
care urmeaz" modulul instruirii individuale, elevii #i studen!ii din
institu!iile militare de înv"!"mânt, elevii #i studen!ii din institu!iile
de înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor au dreptul s"
c"l"toreasc" astfel:

a) cu mijloace de transport public feroviar — cu orice fel de
tren, la tariful clasei a 2-a;
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b) cu mijloace de transport public naval;
c) cu mijloace de transport public rutier #i mijloace de

transport în comun.
Art. 14. — (1) Elevii #i studen!ii din institu!iile militare de

înv"!"mânt, elevii #i studen!ii din institu!iile de înv"!"mânt pentru
formarea poli!i#tilor au dreptul la documente militare de transport
sau la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singur"
dat", pentru fiecare vacan!" din cursul unui an de înv"!"mânt,
dac" au domiciliul sau re#edin!a în alt" localitate decât cea în
care se afl" institu!ia de înv"!"mânt.

(2) Elevii #i studen!ii prev"zu!i la alin. (1) pot beneficia de
decontarea cheltuielilor de transport în condi!iile prevederilor
art. 10 sau pentru deplasarea dus-întors, în condi!iile art. 13, la
misiunile ori activit"!ile cuprinse în planurile de înv"!"mânt, în
cazuri temeinic justificate.

Art. 15. — (1) Personalul deta#at în afara institu!iilor de
ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional" beneficiaz" de
drepturile de transport la care are dreptul personalul institu!iei
la care este deta#at, cu excep!ia drepturilor prev"zute la art. 9
alin. (1) lit. h)—j) #i art. 12.

(2) Pentru personalul prev"zut la alin. (1), drepturile
prev"zute la art. 9 alin. (1) lit. h)—j) #i art. 12, precum #i
cheltuielile de transport aferente deplas"rilor în interesul
institu!iilor de ap"rare, ordine public" #i securitate na!ional" se
suport" de c"tre institu!ia de unde s-a deta#at.

Art. 16. — Solda!ii #i grada!ii profesioni#ti, mai#trii militari,
subofi!erii, agen!ii de poli!ie, precum #i personalul civil, care
execut" misiuni împreun" cu înal!ii func!ionari publici #i ofi!erii,
c"l"toresc cu acela#i mijloc de transport #i la aceea#i clas" cu
ace#tia, cu decontarea în mod corespunz"tor a cheltuielilor de
transport.

Art. 17. — (1) Transportul personalului în interes de serviciu
cu mijloacele de transport prev"zute la art. 3 lit. a) #i b) se
efectueaz" pe baz" de documente militare de transport #i/sau
cu legitima!ii de c"l"torie achizi!ionate de la operatorii de
transport feroviar, rutier, aerian sau naval sau de la agen!iile de
voiaj.

(2) Transportul personalului în interes de serviciu cu
mijloacele de transport prev"zute la art. 3 lit. c) se efectueaz"
doar în intervalul în care serviciile de transport în comun nu sunt
disponibile.

(3) Pentru deplasarea personalului în interes de serviciu,
unitatea din care face parte poate acorda un avans, la cerere,
care s" acopere cheltuielile de transport, cu obliga!ia justific"rii
acestuia cu documente justificative.

Art. 18. — (1) Personalul c"ruia i se aplic" prevederile art. 9
alin. (1) lit. h) are dreptul la acordarea contravalorii transportului
sub forma unei sume forfetare lunare stabilit" prin aplicarea
procentelor, corespunz"toare distan!elor kilometrice din tabel,
la salariul de baz" minim brut pe !ar" garantat în plat", dup"
cum urmeaz":

Km
Procent din salariul de baz" minim brut pe !ar" 
garantat în plat" pe baza c"ruia se stabilesc 

sume forfetare lunare   
(%)

0—10 7
11—20 14
21—40 36
41—60 54
61—70 63



(2) Distan!ele kilometrice prev"zute la alin. (1) se determin"
cu ajutorul calculatorului de rute de la punctul de plecare pân"
la punctul de sosire, respectiv de la domiciliu sau re#edin!" pân"
la locul de munc", pe traseul cel mai scurt de deplasare, pe
drumuri publice.

(3) Sumele forfetare lunare stabilite potrivit alin. (1) se acord"
pentru maximul deplas"rilor la #i de la locul de munc" ce se pot
efectua în luna respectiv", în func!ie de formele de organizare
a programului de lucru, iar în cazul în care se înregistreaz" mai
pu!ine deplas"ri, conform pontajelor întocmite lunar, sumele
forfetare se acord" propor!ional.

(4) Personalul c"ruia i se aplic" prevederile art. 9 alin. (1) lit. i)
are dreptul, pentru o c"l"torie dus-întors, la acordarea
contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare
s"pt"mânale stabilit" prin aplicarea procentelor,
corespunz"toare distan!elor kilometrice din tabel, la salariul de
baz" minim brut pe !ar" garantat în plat", dup" cum urmeaz":
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Km
Procent din salariul de baz" minim brut pe !ar" 
garantat în plat" pe baza c"ruia se stabile#te 

suma forfetar" bilunar"   
(%)

301—500 23

501—700 32

701—1000 45

Km
Procent din salariul de baz" minim brut pe !ar" 
garantat în plat" pe baza c"ruia se stabile#te 

suma forfetar" s"pt"mânal"   
(%)

71—90 4

91—110 5

111—130 6

131—150 7

151—170 8

171—190 9

191—210 10

211—230 11

231—250 12

251—270 13

271—300 14

(5) Personalul c"ruia i se aplic" prevederile art. 9 alin. (1) lit. j)
are dreptul, pentru o c"l"torie dus-întors, la acordarea
contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare
bilunare stabilit" prin aplicarea procentelor, corespunz"toare
distan!elor kilometrice din tabel, la salariul de baz" minim brut pe
!ar" garantat în plat", dup" cum urmeaz":

(6) Distan!ele kilometrice prev"zute la alin. (4) #i (5) se
determin" cu ajutorul calculatorului de rute între adresa de
domiciliu sau de re#edin!" #i locul de munc", pe traseul cel mai
scurt de deplasare.

Art. 19. — (1) Personalul care execut" misiuni specifice sau
îndepline#te sarcini ce necesit" deplas"ri frecvente în cadrul
localit"!ii în care î#i desf"#oar" activitatea are dreptul la
decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea cu
mijloacele de transport în comun sau la utilizarea gratuit" a
mijloacelor de transport din înzestrarea institu!iilor de ap"rare,
ordine public" #i securitate na!ional" cu încadrarea în drepturile
de rulaj sau, dup" caz, de combustibil stabilite prin normative
proprii.

(2) Personalul prev"zut la alin. (1) are dreptul la decontarea
unui abonament lunar pentru deplasarea cu mijloacele de
transport în comun de la adresa de domiciliu sau de re#edin!"
la locul de munc", în cadrul localit"!ii în care î#i desf"#oar"
activitatea.

Art. 20. — În situa!ia deplas"rii în interes de serviciu,
personalului i se deconteaz" drept cheltuieli de transport #i:

a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de
transport în comun #i cu mijloacele de transport în regim taxi #i
mijloace de transport alternativ cu autoturism #i conduc"tor auto,
la #i de la aeroport, gar", autogar" sau port;

b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se
execut" misiunea, delegarea sau deta#area, cu mijloacele de
transport în comun #i cu mijloacele de transport în regim taxi #i
mijloacele de transport alternativ cu autoturism #i conduc"tor
auto, dus-întors, pe distan!a dintre aeroport, gar", autogar" sau
port #i locul deleg"rii sau deta#"rii ori locul de cazare;

c) cheltuielile de transport efectuate pentru deplasarea,
dus-întors, de la locul de cazare la locul misiunii, deleg"rii sau
deta#"rii, m"surat" pe calea de comunica!ie rutier" cea mai
scurt" între cele dou" localit"!i, calculat" între indicatoarele de
ie#ire/intrare din/în localitate;

d) taxele de autostrad";
e) taxele pentru trecerea podurilor;
f) taxele de traversare cu bacul;
g) taxele de aeroport, gar", autogar" sau port;
h) taxele pentru accesul în sau pentru tranzitarea unor

localit"!i;
i) taxele de parcare;
j) alte taxe privind circula!ia pe drumurile publice.
Art. 21. — Personalul institu!iilor de ap"rare, ordine public"

#i siguran!" na!ional", în momentul intervenirii decesului, poate
fi transportat gratuit pe teritoriul na!ional, cu mijloacele de
transport din înzestrarea institu!iilor de ap"rare, ordine public"
#i securitate na!ional" ori cu mijloace de transport ale
operatorilor specializa!i, cu decontarea cheltuielilor de transport
c"tre persoana îndrept"!it" sau mandatarul desemnat, pân" în
localitatea unde urmeaz" s" fie înhumat sau incinerat.

Art. 22. — Personalul care înso!e#te membrii de familie când
ace#tia se deplaseaz" pentru internare în spitale ori sanatorii
are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate
pentru deplasarea în alte localit"!i decât cea în care î#i are
domiciliul sau re#edin!a, pe baza documentelor legale de
trimitere sau internare.

Art. 23. — În situa!ia în care deplasarea în interes de serviciu
se face succesiv în mai multe localit"!i, drepturile de transport se
acord" pentru deplasarea între localit"!ile de plecare #i
localit"!ile de sosire, a#a cum sunt stabilite prin itinerarul de
deplasare.

Art. 24. — Personalul are dreptul la decontarea cheltuielilor
de transport #i în urm"toarele cazuri:

a) personalul întrerupe misiunea, delegarea sau deta#area #i
se înapoiaz" în localitatea în care are locul de munc" obi#nuit,
la ordin sau din cauza incapacit"!ii temporare de munc",
dovedit" cu certificat medical/adeverin!" medical";



b) personalul este chemat din localitatea unde î#i petrece
concediul de odihn" sau din localitatea pentru care a ob!inut
acordul de p"r"sire a garnizoanei de domiciliu, cu aprobarea
comandantului/#efului/directorului unit"!ii/structurii în care î#i
desf"#oar" activitatea.

Art. 25. — În cazul deplas"rii în interes de serviciu,
personalul are dreptul #i la decontarea taxelor suplimentare
percepute de agen!iile de voiaj sau de alte unit"!i.

CAPITOLUL III
Dispozi"ii finale

Art. 26. — Personalul prev"zut la art. 6 alin. (1), precum #i
personalul care execut" misiuni operative, stabilite prin nomele
metodologice de aplicare a prezentei hot"râri, sunt scuti!i de a
ob!ine pe ordinul de deplasare viza conduc"torului autorit"!ii sau
institu!iei publice la care se deplaseaz" sau a loc!iitorului
acestuia, în vederea acord"rii drepturilor cuvenite pe perioada
deleg"rii #i deta#"rii.

Art. 27. — În aplicarea prezentei hot"râri a Guvernului, în
termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al României, Partea I, institu!iile de ap"rare, ordine
public" #i securitate na!ional" emit norme metodologice,
aprobate prin ordine ale conduc"torilor acestor institu!ii.

Art. 28. — La data intr"rii în vigoare a prezentei hot"râri se
abrog":

a) Hot"rârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de
transport ale personalului Ministerului Ap"r"rii Na!ionale,
nepublicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare;

b) Hot"rârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de
transport ale poli!i#tilor, elevilor #i studen!ilor din institu!iile de
înv"!"mânt pentru formarea poli!i#tilor, publicat" în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 noiembrie 2003, cu
modific"rile #i complet"rile ulterioare, cu excep!ia art. 10;

c) Hot"rârea Guvernului nr. 742/1990 privind drepturile de
transport ale personalului Serviciului Român de Informa!ii,
nepublicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare;

d) art. 5, 7 #i 8 din Hot"rârea Guvernului nr. 125/2003 pentru
aprobarea condi!iilor de decontare a cheltuielilor de transport
ale poli!i#tilor în cazul mut"rii în alte localit"!i #i o dat" pe an
pentru efectuarea concediului de odihn", precum #i a condi!iilor
de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor
poli!i#tilor în situa!ia mut"rii acestora în interesul serviciului în
alt" localitate, publicat" în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modific"rile ulterioare.
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