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1. Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă gradaţilor profesionişti, care 

au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul 

onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi 

profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale 

echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, așa cum a fost modificată și 

completată de Legea nr. 149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. 

Pe baza solicitărilor scrise ale personalului beneficiar, a documentelor de 

evidenţă nominală deţinute şi/sau, după caz, a documentelor justificative depuse de 

personalul militar şi asimilat în rezervă/retragere, centrele militare analizează 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege pentru conferirea Semnului onorific În 

Serviciul Patriei şi formulează propuneri nominale în acest sens, pe care le înaintează 

ierarhic, după caz, Direcţiei generale management resurse umane şi Direcţiei personal 

şi mobilizare din Statul Major al Apărării. 

Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este Atestatul, 

conform dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Instrucţiunile privind condiţiile în care se 

conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari, 

subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi preoţilor militari din structurile 

Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale 

nr. M. 141/2018. 

Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit 

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în 

domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 

10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, 

potrivit Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, 

modificată prin Legea nr. 149/2018. În acest sens, aceștia trebuie să se adreseze 

Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale cu o cerere însoțită 

de actele doveditoare (Atestatul privind acordarea Semnului onorific În Serviciul 

Patriei, în copie). 

2. Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a finalizat procesul 

de recalculare a pensiilor militare de stat, la data de 30.06.2018, prin emiterea 

deciziilor de recalculare prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toți beneficiarii aflați în 

evidență. 



3. La data de 01.10.2018, în cadrul procesului de actualizare a pensiilor, în 

conformitate cu  dispozițiile art. 60 alin. (1) și (3) din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare (astfel cum erau în vigoare la data de 

30.06.2017), Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a emis decizii 

de actualizare pentru aproximativ 65% din numărul total de pensionari aflați în plată la 

data de 30.06.2017. 
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