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LEGEA nr. 391 din 28 septembrie 2004 

privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public 

 

 

     Cu modifiările şi completările aduse de: 

- Legea nr. 189 din 24 octombrie 2011; 

 

 

    ART. 1 

    Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă funcţionarilor publici, 

 ublic trat din ce categorie fac parte, care au 20, 25 şi 30 de ani de activitate în funcţia  ublic. 

    ART. 2 

    (1) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub o singura forma: 

însemnul. 

    (2) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de 

Malta argintie, având în centru, într-un  ublic tr, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: “XX”, 

“XXV”, “XXX”, reprezentând numărul anilor de activitate în funcţii publice. 

    ART. 3 

    Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Rasplata Muncii în 

Serviciul Public, precum şi modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care 

fac parte integrantă din prezenta lege. 

    ART. 4 

    (1) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se  ublic de Preşedintele României 

prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor nominale, formulate prin Agenţia Nationala 

a Funcţionarilor Publici, de către: 

    a) miniştrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administraţia publica  ublic , 

pentru functionarii publici din aparatul propriu; 

    b) ministrul administraţiei şi internelor, pentru functionarii publici din serviciile deconcentrate 

ale ministerelor şi ale altor organe  ublic  din unităţile  ublic trative-teritoriale; 

    c) preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru functionarii publici din 

administraţia publica locală; 

    d) conducătorii autorităţilor administrative autonome. 

    (2) Decizia primului-ministru se  ublic în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înaintează Secretariatului General al Guvernului, 

până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile 

pentru a primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituţiile publice 

abilitate să facă propuneri. 

    ART. 5 

    Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se poate conferi nelimitat. 

    ART. 6 

    Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: 

    a) 20 de ani de activitate; 

    b) 25 de ani de activitate; 

    c) 30 de ani de activitate. 
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    ART. 7 

    (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este atestatul. 

    (2) Atestatele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin 

semnătura sau parafa primului-ministru. 

    ART. 8  

    În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, 

însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. 

    ART. 9 

    Sumele necesare confecţionării însemnelor, atestatelor, etuiurilor şi cutiilor Semnului onorific 

Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate annual printr-un capitol în bugetul 

Secretariatului General al Guvernului 

 

 

 

 

    ANEXA 1 

 

REGULAMENT 

 

privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific 

Rasplata Muncii în Serviciul Public 

 

    ART. 1 

    Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se acorda pe viata. 

    ART. 2 

    (1) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public este o decoratie care se poate acorda 

funcţionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru: 

    a) 20 de ani de activitate în funcţia publica; 

    b) 25 de ani de activitate în funcţia publica; 

    c) 30 de ani de activitate în funcţia publica. 

    (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în funcţia publica se înţelege ansamblul 

atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată. 

    ART. 3 

    (1) Însemnul decoratiei Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub 

forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm, confectionata din argint sau tombac 

argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Bratele crucii au, la centru, lângă medalion, 

lăţimea de 7 mm, iar la varfuri, lăţimea de 17 mm. Bordura crucii este uşor inaltata şi lisa. 

    (2) Pe avers, medalionul central este mărginit de un inel aurit cu diametrul interior de 10 mm şi 

diametrul exterior de 12 mm. În centrul medalionului sunt înscrise cu cifre latine, aurite, datele: 

"XX", "XXV" sau "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcţia publica. 

    (3) Pe revers, central, este aplicată stema României, aurita. (4) Însemnul este surmontat de un 

inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe însemn, prin care se prinde un inel cu diametrul de 17 

mm, prin care se petrece panglica. 
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    (5) Panglica semnului onorific este din rips moarat albastru, strabatuta de 6 benzi galbene, late 

de 2 mm; panglica este lata de 35 mm şi are înălţimea aparenta de 50 mm. Pe spate are un sistem 

de prindere. 

    (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizată prin 

plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm şi lata de 40 mm. 

    ART. 4 

    (1) Diferenţa dintre categorii este următoarea: 

    a) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din tombac argintat; 

    b) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800 la mie; 

    c) pentru 30 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925 la mie. 

    (2) Însemnele pentru "XXV" şi "XXX" de ani au poansonat, pe revers, titlul metalului din care 

sunt confectionate. 

    ART. 5 

    (1) Cutia în care se păstrează decoratia este din carton, imbracata la exterior în pergamoid 

albastru, are inchizatori metalice şi în interior este captusita cu mătase galbena. 

    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, denumirea şi categoria semnului onorific. 

    ART. 6 

    (1) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se poarta, de regula, cu prilejul Zilei 

Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite 

prin regulament de către Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici. 

    (2) Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poarta pe 

partea stanga a pieptului. 

    (3) Se poarta întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite. 

    ART. 7 

    (1) Functionarii publici propuşi sa li se confere Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul 

Public trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

    a) sa aibă o vechime neîntreruptă într-o funcţie publica de 20, 25 sau 30 de ani; 

    b) sa obţină cel puţin calificativul "bun" în urma evaluării performantelor profesionale 

individuale din ultimii 5 ani premergatori anului în care urmează sa li se confere decoratia. 

    (2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergatori anului în care urmează sa se confere 

decoratia, dacă în aceasta perioada cei în cauza: 

    a) au obţinut calificative anuale inferioare calificativului "bun"; 

    b) au fost sancţionaţi, conform art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată. 

    (3) Functionarii publici care au avut întreruperi mai mult de 12 luni în aceste funcţii nu pot primi 

Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public decât cu o categorie inferioară, chiar dacă 

timpul cumulat insumeaza 25 sau 30 de ani de activitate. 

    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) toate cazurile de suspendare de drept a raporturilor de 

serviciu, prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum şi toate cazurile 

de încetare a raporturilor de serviciu pe motive politice, în perioada 1948-1989. 

    (5) La calcularea vechimii în funcţia publica se iau în calcul şi anii anteriori reglementărilor 

prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, corespunzător echivalarilor de funcţii stabilite de 

Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici. 

    (6) Functionarii publici care au fost destituiti din funcţie ca sancţiune disciplinară sau ca urmare 

a unei condamnări penale printr-o hotărâre judecătorească definitiva nu vor putea beneficia de 

conferirea Semnului onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public. 
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    ART. 8 

    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Nationala a 

Funcţionarilor Publici va elabora propuneri de reglementări specifice domeniilor de activitate, care 

vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi 

Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public. 
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