Pe 4 martie 2021, la sediul Ministerului Apărării Naționale, într-un cadru deschis
către dialog, delegația Ligii Militarilor Profesioniști, compusă din Dănuț Albu –
Președinte, Oana Nuță – Director de Comunicare, Otilia Sava – Membru de Onoare
și Doru Păcurar – membru Consiliul Director, a fost primită în audiență de către
domnul Marius Bălu – Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Relația
cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului.
În cadrul întâlnirii, Liga Militarilor Profesioniști, structură asociativă preocupată
activ de îmbunătățirea condițiilor socio-profesionale ale Corpului SGP, a prezentat
factorilor decidenți din cadrul MApN un set de propuneri în 8 puncte, propuneri ce
vizează, în mod direct următoarele problematici:
-

-

-

-

-

-

-

Inițierea demersurilor de modificare a Legii 384/2006 și de elaborare a unor
norme de aplicare; eliminarea discrepanțelor existente în H.G. 350/2020,
cu privire la soldații și gradații profesioniști (Legea 288/2018 condiții de
acordare a compensației de chirie pentru contractarea unui credit
ipotecar/imobiliar pentru corpul SGP)
Modificarea art. 1 din H.G. nr. 1867/2005, privind stabilirea cuantumului și
condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare
în activitate din MApN, în sensul acordării unei sume forfetare în funcție de
fiecare garnizoană în parte, pentru toți militarii, indiferent de grad sau
funcție;
Problematica mutării/eliberării în/din funcții a soldaților și gradaților
profesioniști,
în
sensul
publicării
funcțiilor
vacante
specifice
soldaților/gradaților profesioniști în Buletinul Informativ al Armatei,
concomitent cu analiza posibilității mutării dintr-o garnizoană în alta și
emiterea ordinelor în acest sens de către eșaloane superioare unității din
care se solicită mutarea;
Modificarea diurnei în Forțele Navale Române, aducerea la o valoare
nediscriminatorie, ținând cont de media diurnelor acordate în cadrul
celorlalte structuri din MApN (60/65/70 de euro)
Abrogarea Ordinului General al Ministrului Apararii 17/1990, posibilitatea
decontării transportului cu mașina personală indiferent de tipul de misiune
(delegare), detașare, vizitarea familiei VSD și transportul zilnic de la
domiciliu la unitate pentru cei care au o distanță mai mare de 5 km de la
domiciliu la locul de muncă;
Acordarea sporului de noapte în cuantum de 25% nu numai serviciului de
luptă (pază și comunicații) ci și serviciului de permanență pe unitate (ofiţer
de serviciu pe unitate, subofițer de serviciu pe punct control, subofiţer de
serviciu pe parc auto, gradat de serviciu, etc.);
Aplicarea prevederilor MS 45/2018, acordarea soldelor de comandă pentru
subofițeri și maiștri militari pe perioada etapizată a Legii 153/2017;
unui Statut unitar al militarilor.

În ceea ce privește problematica drepturilor de transport, reprezentanții MapN au
ținut să precizeze că există în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern, menită să
reglementeze echitabil această problematică. În privința MS 45/2018,
reprezentanții ministerului au precizat că se va aplica începând cu anul 2022.

În ceea ce privește propunerile înaintate de către Liga Militarilor Profesioniști,
domnul Marius Bălu – Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Relația
cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului a apreciat că acestea sunt
rezolvabile în foarte mare măsură și că există o preocupare permanentă a
factorilor decidenți pentru ridicarea calității vieții personalului și soluționarea
problemelor socio-profesionale ale Corpului SGP.
Ne bucurăm să fim parteneri de dialog ai MapN, exprimându-ne convingerea că
există o mare preocupare și o deschidere directă către găsirea de soluții din partea
conducerii MapN, care va fi, ca și până acum, alături de militarii aflați la baza
ierarhiei militare, parte componentă a marii familii a Armatei Române, pilon de
rezistență al societății românești.
Rămânem fideli convingerii noastre că un dialog sincer, constructiv, bazat pe
respect reciproc și pe apreciere umană și profesională, este cheia succesului
comun, spre beneficiul structurii militare, în ansamblul său.
Onoare și Patrie!

