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PLAN DE MASURI 
cu activităţile ce se vor organiza şi desfăşura de către Ministerul Apărării Naţionale 
pentru îmbunătăţirea cooperării cu structurile asociative ale personalului militar în 

activitate/rezervă/retragere/veterani de război, precum şi cu cele care activează în domeniul cultului eroilor, 
pentru anul 2020 

Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

1. 

Finalizarea şi supunerea spre aprobare a proiectului de 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Semestrul I al 
anului 2020 

- Secretariatul general; 
Casa de Pensii 

Sectorială 

- structurile militare 
implicate 

structuri din cadrul 
S.N.Ap.O.P.S.N. 

2. 

Actualizarea evidenţei structurilor asociative care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale 
M.Ap.N. şi publicarea acesteia pe site-ul instituţiei 
militare. 

- permanent - Direcţia pentru relaţia 
cu Parlamentul 

- structurile 
asociative 
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Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

3. 

Mediatizarea activităţilor comune, organizate de către 
structurile M.Ap.N. şi asociaţii/fundaţii în mass-media 
locală sau centrală, pe paginile de internet oficiale ale 
structurilor militare implicate. 

- permanent - Direcţia Informare şi 
Relaţii Publice 

- structurile 
militare implicate 

- structurile 
asociative 

Desfăşurarea unor întâlniri între reprezentanţii 
structurilor asociative ale cadrelor militare în 
rezervă/retragere, conducerea Ministerului Apărării 
Naţionale şi conducerea direcţiilor din cadrul M.Ap.N. 
care au ca responsabilitate relaţia cu organizaţiile 
neguvernamentale: 
- cu ministrul apărării naţionale 

- de două ori pe 
an în funcţie de 
agenda 
demnitarului 

- Cabinetul 
ministrului 

4. 
-cu şeful Statului Major al Apărării şi cu secretarul de stat 
pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii 
personalului. 

- cu şefii direcţiilor care au ca responsabilitate relaţia cu 
organizaţiile neguvernamentale din cadrul M.Ap.N, 
precum şi cu alţi şefi de direcţii, în funcţie de problematica 
abordată. 

- de două ori pe 
an în funcţie de 
agenda de lucru 
a demnitarilor 

- de trei ori pe 
an, la date 
stabilite de 
comun acord. 

- Statul Major al 
Apărării; 
- Departamentul 

pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi 
calitatea vieţii 
personalului; 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul; 
- Direcţia calitatea 

vieţii personalului 

- alte structuri 
centrale 

- structurile 
asociative 

5. 
Analizarea oportunităţii modificării şi completării art. 63 
din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Na fionale, republicată. 

- anul 2020 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul 

- alte structuri din 
cadrul M.Ap.N. 

-structurile 
asociative 
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Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

6. Analizarea oportunităţii modificării şi completării Legii 
nr. 270/2015privind Statutul rezerviştilor voluntari. - anul 2020 

- Direcţia personal şi 
mobilizare/S.M.Ap. 

- structuri din 
cadrul M.Ap.N 

- structurile 
asociative 

7. 

Analizarea oportunităţii modificării Anexei nr .1 şi 2 din 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 
privind înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere. 
Simplificarea procedurilor privind avansările onorifice ale 
cadrelor militare în rezervă şi retragere - obţinerea 
cazierului judiciar să se facă prin grija MApN. pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 

- semestrul II al 
anul 2020 

- Direcţia calitatea vieţii 
personalului 

- structuri din 
cadrul M.Ap.N 

- structurile 
asociative 

8. Promovarea profesiei militare prin colaborarea între 
structurile asociative şi specialiştii din cadrul MApN. Permanent 

Direcţia generală 
management 
resurse umane 

structuri din 
cadrai M.Ap.N 

structurile 
asociative 

9. 

îmbunătăţirea cadrului legislativ care se referă la creşterea 
calităţii vieţii cadrelor militare în rezervă sau în retragere. 

- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2009 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi 
farmaceutică în M.Ap.N. pe timp de pace; 

-Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 161/2018 
pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi 
fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel 
naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de 
responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale. 

Permanent 
- Direcţia medicală; 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul. 

structuri din 
cadrul M.Ap.N. 

structurile 
asociative 

10. 
Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M. 46/2019 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere. 

Permanent 

- Cabinetul 
ministrului; 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul; 

structuri din 
cadrul M.Ap.N. 
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Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

11. 

Analizarea oportunităţii elaborării unor proceduri de 
lucru privind aplicarea unor prevederi normative generale 
sau specifice care privesc relaţia structurior asociative cu 
M.Ap.N. (OUG 26/2000, M. 132/2012, M. 161/2018, 
M.110/2009, M. 102/2012). 

Semestrul I al 
anului 2020 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul; 
- Direcţia calitatea 

vieţii personalului; 
- Direcţia medicală 

structuri din 
cadrul M.Ap.N 

structurile 
asociative 

12. 

Analizarea oportunităţii modificării Legii nr. 215/2016 
privind ceremoniile oficiale, astfel încât structurilor 
asociative să li se acorde importanţa şi vizibilitatea 
cuvenită în cadrul ceremoniilor oficiale. 

Anul 2020 

Direcţia instrucţie şi 
doctrină/S.M.Ap. 

structuri din 
cadrul M.Ap.N 

structurile 
asociative 

13. Analiza stadiului derulării activităţilor din plan. semestrial 

- Direcţia pentru 
relaţia cu 

Parlamentul 

structuri din 
cadrul M.Ap.N 

structurile 
asociative 

14. 

Modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 
şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat. 

Semestrul I 
2020 

- Direcţia calitatea 
vieţii personalului 

structuri din 
cadrul M.Ap.N. 

structurile 
asociative 
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Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

15. 

Analizarea posibilităţii şi oportunităţii înfiinţării, dotării şi 
administrării unor centre/cămine de îngrijire şi asistenţă 
pentru veteranii de război, invalizii şi văduvele de 
război/văduve de veterani de război fără familie, precum şi 
intervenţia pe lângă autorităţile publice locale pentru 
primirea acestora în centrele/căminele deja înfiinţate, cu 
luarea în considerare a veniturilor acestor categorii. 

Permanent 
- Direcţia calitatea 

vieţii personalului 
- Comandamentul 

logistic întrunit 

structuri din 
cadrul M.Ap.N. 

structurile 
asociative 

16. 
Urgentarea demersurilor necesare pentru adoptarea 
Hotărârii Guvernului pentru acordarea biletelor de 
tratament şi recuperare pentru cadrele militare în rezervă 
sau în retragere. 

Semestrul I 
2020 

Secretariatul 
General; 
Casa de pensii 
sectorială. 

- structuri din cadrul 
M.Ap.N. 

- structuri din cadrul 
S.N.Ap.O.P.S.N. 

17. 
Analiza posibilităţii transformării unor spaţii disponibile 
din cazărmile instituţiei militare în cămine de bătrâni 
pentru cadre militare în rezervă şi retragere. 

Semestrul II 
2020 

- Direcţia Domenii şi 
Infrastructuri 

- structuri din cadrul 
M.Ap.N 

structurile 
asociative 

18. 
Analiza posibilităţii simplificării procedurilor privind 
acordarea biletelor de călătorie gratuite pentru veteranii 
de război. 

Semestrul I 
2020 

- Direcţia calităţii 
vieţii personalului structuri din cadrul 

M.Ap.N. 

19. 
Analiza posibilităţii instituirii dreptului de acordare a 
reducerii de 50% la achiziţionarea medicamentelor de 
către văduvele veteranilor. 

Semestrul II 
2020 

Direcţia medicală structuri din cadrul 
M.Ap.N. 
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Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA STRUCTURI 

RESPONSABILE 

STRUCTURI CU 
CARE SE 

COLABOREAZĂ 
OBSERVAŢII 

20. 
Modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare, referitor la serviciul militar în rezervă 
(rezerva de mobilizare, rezerva operaţională, rezerva 
generală - problematica rezervei pe timp de pace). 

Semestrul II 
2020 

- Direcţia personal şi 
mobilizare/S.M.Ap. 

- structuri din cadrul 
M.Ap.N. 

21. 
Analizarea posibilităţii modificării Legii nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice -
actualizarea soldei de grad. 

Semestrul I 
2020 

- Direcţia generală 
financiar-contabilă - structuri din cadrul 

M.Ap.N. 

22. 

Analizarea posibilităţii abrogării art. 41 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, care prevede că "în 
perioada 2019-2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, 
indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea 
raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă". 

Semestrul I 
2020 

- Direcţia generală 
financiar-contabilă. 

- alte structuri din 
cadrul M.Ap.N. 

ŞEFUL DIRECŢIEI PŞNtJ^J RELAŢIA CU 
PARLAMENTUL 

Colonel 
dr. Claudiu Yicenţiu TOMA 
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