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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de 
transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 lit. d) din Legea nr. 80/1995 
privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 28 alin. (1) lit. j) din 
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 
din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul 

naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 octombrie 2022, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) Transportul membrilor de familie decedați ai personalului.” 
2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) beneficiază, în aceleaşi condiţii, şi personalul 

numit în prima funcţie, chemat/rechemat în activitate, încadrat sau numit în funcție publică într-o altă 
localitate decât cea de domiciliu ori de reşedinţă.” 

3. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 

„(31) Atunci când nu sunt utilizate mijloace de transport din înzestrarea instituțiilor de apărare, 
ordine publică și securitate națională, pentru deplasarea personalului în condițiile stabilite la alin. (1) 
lit. b) și c) se pot deconta cheltuielile de transport cu autovehiculul/ambarcațiunea deținut/deținută 
legal, conform art. 10 și 11.” 

4. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(5) Prevederile alin. (1) lit. h) nu se aplică personalului care beneficiază, el sau soțul/soția 

acestuia, de compensaţie lunară pentru chirie, locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ 
de stat cu plata subvenţionată a chiriei sau cazare în căminul militar ori celui care deține, el sau 
soțul/soția acestuia, locuință proprietate personală în localitatea în care a fost mutat în interes de 
serviciu.” 

5. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu 
următorul cuprins: 

„(51) Prevederile alin. (1) lit. i) și j) nu se aplică personalului care beneficiază, el sau soțul/soția 
acestuia, de compensaţie lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă 
creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate ori celui care deține, el sau soțul/soția 
acestuia, locuință proprietate personală în localitatea în care a fost mutat în interes de serviciu.” 

6. La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(7) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j) beneficiază şi personalul care urmează 

cursuri de perfecţionare, specializare, stagii de practică şi alte forme de pregătire, organizate de 
instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.” 

7. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu 
următorul cuprins: 

„(9) În înțelesul prevederilor alin. (1) lit. h)-j), pentru Ministerul Apărării Naționale, localitatea 
reprezintă garnizoana, astfel cum este definită în reglementările interne.” 
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8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Personalul are dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea 

concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată.” 

9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) are dreptul la acordarea 

contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, 
corespunzătoare distanţelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, după cum urmează: 

 
Km Procent din salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată pe baza căruia se 
stabilesc sume forfetare lunare 

(%) 
0 – 10 7 
11 – 20 14 
21 – 30  25 
31 – 40 36 
41 –50 45 
51 – 60 54 
61 – 70 63 

10. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(4) Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. i) are dreptul, pentru o călătorie 

dus-întors, la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare săptămânale stabilită 
prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanţelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, după cum urmează: 

 
Km Procent din salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată pe baza căruia se 
stabileşte suma forfetară săptămânală 

(%) 
0 – 70 3 
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 

 
11. La articolul 18, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(6) Distanţele kilometrice prevăzute la alin. (4) şi (5) se determină cu ajutorul calculatorului 

de rute între adresa de domiciliu sau de reşedinţă şi locul de muncă, pe traseul cel mai scurt de 
deplasare, pe drumuri publice.” 

12. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7)-(9), cu 
următorul cuprins: 

„(7) Drepturile de transport prevăzute la alin. (1), (4) și (5) nu se acordă personalului care își 
stabilește sau schimbă domiciliul ori reședința cu intenția de a beneficia de aceste drepturi sau de 
majorarea cuantumului acestora, aprecierea intenției revenind unei comisii de verificare a îndeplinirii 
condiţiilor de acordare, numite de comandantul/șeful unității militare. 
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(8) La acordarea drepturilor de transport prevăzute la alin. (1), (4) și (5) este se are în vedere 
modalitatea inițială de stabilire sau modificare a raportului de serviciu/muncă în localitatea în care se 
află locul de muncă.” 

(9) Distanțele determinate cu ajutorul calculatorului de rute se stabilesc la nivel de kilometru, 
fără subdiviziuni, prin neglijarea fracţiunilor rezultate din calcul.” 

13. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Pentru deplasarea în cadrul localității, de la domiciliu sau reşedinţă la locul de muncă și de 

la locul de muncă la domiciliu sau reședință, personalul are dreptul la decontarea unui abonament lunar 
pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun.” 

14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

„(3) – În vederea decontării cheltuielilor de transport pentru deplasarea cu mijloacele de 
transport în comun, în condițiile alin. (1), personalul beneficiar își poate procura abonament lunar dacă 
valoarea acestuia este mai mică decât cea a biletelor care s-ar folosi pentru toate deplasările efectuate 
în cursul unei luni.” 
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